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Závislí a jejich blízcí najdou nově pomoci i ve Vlašimi 

 V Husově domě na Husově náměstí ve Vlašimi vznikne brzy pobočka neziskové organizace 
Magdaléna, o. p. s. Ta už bezmála dvacet let poskytuje služby závislým a jejich blízkým v Praze a ve 
Středočeském kraji. Vlašimská pobočka bude spadat pod Centrum adiktologických služeb, které v 
Benešově na Nové Pražské ulici vede Mgr. Jiří Zatřepálek.  

 Pracovníci, kteří ve Vlašimi také zajišťují terénní službu, tzv. streetwork, tedy sociální a základní 
zdravotní poradenství a výměnu jehel přímo v terénu, jsou připraveni pomáhat závislým v různých fázích 
nemoci: „Kontaktují nás samotní závislí, kterým pomáháme v orientaci v jejich stávající situaci a v hledání 
cesty ven ze začarovaného kruhu závislosti. Teď máme k dispozici prostor, kde máme klid ke společné práci,“ 
vysvětluje Zatřepálek hlavní výhodu stabilního zázemí pro službu. 

 Druhou nejvýznamnější skupinou klientů jsou blízcí závislých: „Často slýcháme od rodičů větu: 
Otestujte ho na drogy! On nám určitě lže! Poté, co si rodiče v lékárně zakoupí test a otestují svého potomka, 
zjišťují, že neví, co si s výsledkem počít. Jak by měli postupovat, aby se důvěra v rodině obnovila. Jindy zase 
přijde kamarád/kamarádka, kteří mají starost o někoho blízkého ve svém okolí, který drogy nebo alkohol 
pravidelně užívá,“ doplňuje adiktolog.  

 Pokud se v jedné z uvedených skupin poznáváte a chcete využít služby vlašimské pobočky 
Magdalény, můžete si už nyní objednat schůzku na březen. Telefonní kontakt je  739308401 nebo 
603478707. Na druhé uvedené číslo také můžete ohlásit nález odhozené injekční stříkačky. Služba je zcela 
diskrétní a poskytujeme ji zdarma. Nebojte se proto udělat první krok. 
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