
ADVAITA, o. s.

v˘roãní zpráva
2012





v˘roãní zpráva 2012

1

Obãanské sdruÏení ADVAITA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Úvodní slovo pfiedsedy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Orgány sdruÏení  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Poslání a vize sdruÏení  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Historie sdruÏení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

âinnost sdruÏení  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Terapeutická komunita ADVAITA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Centrum ambulantních sluÏeb ADVAITA (CAS)  . . . . . . . . . . . . . 7

Program ambulantního poradenství (PAP)  . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Terapeutická komunita (TK)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Doléãovací program (DP)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Podpora samostatného bydlení (PSB)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Programy primární prevence (PP)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Personální obsazení  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Finanãní zpráva ADVAITA, o. s. za rok 2012  . . . . . . . . . . . . . . 28

Slovo v˘konné fieditelky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Strategick˘ plán  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Podûkování patfií  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

ADVAITA, o. s. – v˘roãní zpráva 2012Pfiepis interview z oslavy 15. v˘roãí TK  9. 6. 2012

Milo‰ –  2 roky abstinující
Ahoj, ráda tû vidím, ty jsi odcházel, kdyÏ já jsem zde nastupovala do sluÏby, dnes je oslava
15. v˘roãí zaloÏení na‰í komunity, tak tû tady vítám a mám otázku: Co pro tebe osobnû
znamená dne‰ní v˘roãí?
No, to jsi mû pfiekvapila, no rád se pfiijedu podívat a uvidím to jako místo, kde jsem si v podstatû
zachránil Ïivot sv˘m zpÛsobem minimálnû fyzicky.
Je nûco, co ti venku hodnû pomohlo a co ses nauãil tady?
No, urãitû komunikovat s lidmi.

Honza
Ahoj, Honzo, já tû vítám. Ty ses dnes za námi pfii‰el podívat, slavíme v˘roãí 15 let komunity
a mû by zajímalo, jestli jsi uÏ  nûjaké v˘roãí komunity zaÏil a co pro tebe znamenalo tenkrát
a co dnes? Jestli je to dnes pro tebe jiné, nûjak jinak, co pro tebe znamená v˘roãí?
ZaÏil jsem jedno v˘roãí. KdyÏ si vezmu, co pro mû tenkrát znamenalo… vidûl jsem lidi z venku,
Ïe jim to funguje a to mi dodalo sílu. Proto se teì venku drÏím a dneska já tady chodím kaÏd˘
den okolo, takÏe si kaÏd˘ den pfiipomenu komunitu.
Jedna otázka: Co ti venku hodnû pomohlo a co ses tady nauãil? Pfiem˘‰lel jsi o tom nûkdy?
Narodila se mi dcera, takÏe jsem se nauãil zodpovûdnosti, udrÏet klid, prostû ráno vstávat do
práce, nikdy nezaspat a takov˘ vûci…
…a to není málo. Moc dûkuji za rozhovor, aÈ se ti tady líbí.

Jitka
Co znamená pro tebe dne‰ní v˘roãí komunity? Kolik jsi jich zaÏila?
Doposud jsem zaÏila jedno v˘roãí.  To jsem tady byla je‰tû nûjak˘ ãas jako klient. Loni jsem byla
v tu dobu s rodinou a letos je to první v˘roãí, kdy jsem tady jako ãlovûk z venku, a znamená
to pro mû, Ïe bych chtûla pfiipomenout sama sobû, Ïe tohle je místo, které mi dalo smûr, kam
se mám dát. Chtûla bych svou pfiítomností podpofiit ty lid, co tady teì Ïijou, aby vidûli, Ïe to
jde, Ïe ten svût venku je barevnej, Ïe se to dá zvládnout, Ïe Ïivot bez drog je jednodu‰‰í a ne
sloÏitûj‰í, jak se zdá. KdyÏ je ãlovûk stfiízliv ,̆ tak ty tûÏkosti zvládá líp neÏ s drogou.
Co ses tady nauãila, co ti venku hodnû pomohlo, nûjakou zásadní vûc?
Bylo toho více, ale pfiestala jsem si idealizovat lidi a zaãala je vidût takové, jací opravdu jsou.
MÛÏu s nimi vycházet bez konfliktu a Ïít normální Ïivot. KdyÏ si ãlovûk lidi idealizuje, dûlá z nich
takové, jací nejsou, nemÛÏe normálnû ve spoleãnosti lidí existovat.
Souvisí to s tím, Ïe také na sebe jsi získala nûjak˘ náhled?
Zjistila jsem, Ïe jsem dobrej a kvalitní ãlovûk, to jsem zjistila.
Moc dûkuji za odpovûì a aÈ se ti dafií, ahoj.



Sídlo organizace: Nová Ves 55, 463 31 po‰ta Chrastava
Iâ: 65 63 55 91
Bankovní spojení: KB Liberec, ã. ú.: 19-896 948 02 27/0100
Email: info@advaitaliberec.cz
Web: www.advaitaliberec.cz
www.facebook.com/advaitaliberec
www.twitter.com/advaitaliberec

Obãanské sdruÏení Advaita je ãlenem

• Asociace poskytovatelÛ sociálních sluÏeb âeské republiky

• A.N.O. – Asociace nestátních organizací

• svazu PROADIS (propojené adiktologické sluÏby)

Ten sdruÏuje poskytovatele adiktologick˘ch a sociálních sluÏeb z osmi
krajÛ âeské republiky, ktefií chtûjí prostfiednictvím navázání a rozvoje
vzájemné spolupráce pfiispívat ke zvy‰ování kvality a efektivity
poskytovan˘ch sluÏeb ve prospûch klientÛ i spoleãnosti.
www.proadis.cz
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Obãanské sdruÏení ADVAITA Pfiepis interview z oslavy 15. v˘roãí TK  9. 6. 2012

Marie – klientka po 10 letech abstinence

Ty jsi dnes dostala diplom po 10 letech pobytu zde. Co pro tebe znamená to v˘roãí?  My dnes
slavíme 15 let a ty 10 let abstinuje‰.  Co to pro tebe znamená, jak se cítí‰?
KdyÏ jsem tu pfiijela, tak jsem vevnitfi proÏívala takovou euforii, svíralo se mi srdce. Byla jsem

‰Èastná, Ïe jsem tady vÛbec mohla bejt, byla jsem prostû ‰Èastná a pak se mi chtûlo taky

i trochu breãet, je to teì pro mû v podstatû druhej Ïivot, v cel˘m m˘m Ïivotû,  kde jsem byla,

je to pro mû prostû druhej domov. Taková má druhá Ïivotní etapa a ta komunita byla má první

etapa Ïivota, kdyÏ jsem zde stfiízlivûla, kdyÏ jsem se zde léãila.

Je nûco,  co ti venku hodnû  pomohlo, nûco zásadního, co ti venku pomohlo, co ses tady
nauãila, Ïe sis fiekla, tak tohleto,  to mû nauãili nebo na to jsem  si pfii‰la?
To je tûÏk˘ fiíct.  Mû ta komunita nauãila v‰echno od zaãátku… jak se chovat, jak se zpátky vrátit

do toho normálního Ïivota, nevím, prostû v‰echno. Îe jsem se zamyslela nad nûkter˘ma vûcma,

které mi mohly venku právû u‰kodit, aby sem byla sama sebou… urãitû… i kdyÏ se ãlovûk

poznává cel˘ Ïivot… já i  dnes prostû mám pocit, Ïe  kdyÏ jsem ode‰la z komunity, Ïe si na

nûkter˘ vûci pfiicházím aÏ teì. AÏ po nûjak˘ch letech. Co se t˘ãe tûch rodinnejch vztahÛ hlavnû,

tak aÏ teì teprve mi to zaãíná docvakávat a více si to proÏívám a je to pro mû snaz‰í, protoÏe

uÏ jakoby jsem dál, takÏe to pro mû není tak zraÀující( i kdyÏ nûco je stále). Je to takov ,̆ Ïe se

s tím umím líp vypofiádávat, je to uÏ jednodu‰‰í, je to del‰í doba, co jsem odtud ode‰la, na

zaãátku po odchodu z komunity jsem to tak nevnímala, není to hned …postupnû  mi to doteklo

…jako bych to více a více prociÈovala.  Ano… uãíme se cel˘ Ïivot, je bezvadn ,̆ kdyÏ si to ãlovûk
mÛÏe dovolit b˘t citliv˘ sám k sobû. Moc ráda tû tady vidím a pfieji ti, aby ti tady dnes bylo
dobfie, aby se ti v Ïivotû dafiilo.

Jana

Jani, co pro tebe znamená dne‰ní v˘roãí? Jak jsi na komunitû dlouho a na co jsi jiÏ pfii‰la?
Pfiijdou lidi, ktefií jsou z venku, abstinujou, a tak vidím, Ïe to jde, je to pro mne dÛleÏit˘ je vidût.

Jsem tady mûsíc a pfii‰la jsem na to, Ïe se musím nauãit ustávat konflikty. To jsem venku

neumûla, musela jsem si dát drogu, abych konflikt ustála. Taky chci více umût ovládat svou

nervozitu.

Dalibor

Dalibore, co pro tebe znamená dne‰ní v˘roãí? Jak jsi na komunitû dlouho a na co jsi jiÏ pfii‰el?
Jsem na komunitû 2,5 mûsíce, dne‰ní 15. v˘roãí  zaloÏení je pro mne oslavou, Ïe jsem zde a chci

se sebou nûco dûlat. Abstinující z venku jsou pro mû velkou  motivací k léãbû. Momentálnû jsem

pfii‰el na to, Ïe se chci zmûnit a zaãíná se mi i dafiit.
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VáÏení a milí ãtenáfii,

na uplynul˘ rok 2012 se s odstupem dívám jako na rok pro na‰e sdruÏení úspû‰n .̆ Pfiitom v prosinci jsme ukonãili poskytování podpory
samostatného bydlení, sluÏby, se kterou jsme zaãali teprve v roce 2010. Jak to jde dohromady? Jak mÛÏeme b˘t spokojeni, kdyÏ jsme zru‰ili
sluÏbu? Pfiedev‰ím to souvisí se stabilitou v oblastech, které spokojenost ovlivÀují velmi podstatnû. Mám na mysli oblast finanãní a personální.
Nefie‰ili jsme Ïádné akutní nedostatky penûz, mûli jsme na mzdy, mohli jsme podpofiit personál ve vzdûlávání. Zamûstnanci jednotliv˘ch zafiízení
neãekanû neodcházeli. Zmínûn˘ program podpory samostatného bydlení, kter˘ byl souãástí projektu IP1 „SluÏby sociální prevence v Libereckém
kraji“ a byl financován z Evropského sociálního fondu z Operaãního programu Lidské zdroje a zamûstnanost, jsme ukonãili plánovanû, po domluvû
s krajsk˘m úfiadem. Jeho podstatné aktivity jsme pfiesunuli do na‰ich dal‰ích sluÏeb. Na tento pfiesun dosud nemáme peníze, ale to uÏ jsme v roce
2013, takÏe honem zpátky do minulosti. Klienti mûli v roce 2012 o na‰e sluÏby zájem, programy byly vyuÏité.

Hodnû energie jsme investovali do rozvoje organizace. Byl to pro nás první rok implementace nového strategického plánu. V jeho jednotliv˘ch
oblastech (odborné sluÏby, PR, stabilita personálního obsazení, financování, technické zázemí) se nám celkem dafiilo plnit krátkodobé cíle, i kdyÏ
nûjaké nedostatky se také objevily. Cel˘ proces vyhodnocujeme a budeme v nûm pokraãovat. Vûnovali jsme se rozvoji fiídících procesÛ na úrovni
organizace i jednotliv˘ch sluÏeb. Máme za sebou první zku‰enost s kouãováním t˘mu vedoucích pracovníkÛ. Hodnotíme ji pozitivnû. Je to skvûl˘
doplnûk ke klinické supervizi, které se nûktefií fiídící pracovníci neúãastní vÛbec nebo jen její ãásti. 

V terapeutické komunitû jsme dosáhli stabilizace vyuÏití lÛÏkové kapacity, mimo jiné i díky mnoÏství inovací. Revidovali jsme léta nemûnné postupy
a rituály. Zavedli jsme systematické sledování hodnocení spokojenosti klientÛ. Koneãnû jsme zvládli elektronick˘ sbûr dat pro vykazování na‰ich
odborn˘ch ãinností. V terapeutické komunitû jsme také v ãervnu oslavili 15. v˘roãí jejího otevfiení. Uvedené v˘roãí se t˘ká také samotného sdruÏení.
Je pûkné si uvûdomit, jak se ná‰ pÛvodní zámûr zajistit lidem po léãbû nûjaké doléãování roz‰ífiil a jak se nám dafií zámûry uskuteãÀovat.
DÛm, ve kterém máme sídlo a provozujeme terapeutickou komunitu, byl v závûru roku 2012 pfieveden z majetku Libereckého kraje do vlastnictví
obce Nová Ves.

V centru ambulantních sluÏeb jsme dosahovali vysokého vyuÏití lÛÏkové kapacity v doléãovacím programu, na t˘mov˘ch konferencích jsme se
zab˘vali fiadou vylep‰ení, které se nám pak dafiilo uvádût v Ïivot. Skvûle se vyvíjela skupina pro patologické hráãe. O tomto mediálnû vdûãném
tématu se objevilo nûkolik zpráv v novinách. 

Úvodní slovo pfiedsedy



Tfii na‰e hlavní sluÏby velmi úspû‰nû pro‰ly v létû certifikací odborné zpÛsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Více
k jednotliv˘m sluÏbám si mÛÏete pfieãíst ve v˘roãní zprávû od vedoucích na‰ich zafiízení. 

Pokud hovofiím o stabilitû, tak se bohuÏel jedná o stabilitu právû toho jednoho roku. Jak uÏ jsem naznaãil, v dobû psaní této zprávy se uÏ opût
pot˘káme se závaÏn˘m nedostatkem penûz na poskytování na‰ich základních sluÏeb. Nabízí se otázka, zda pojem stabilita je na místû. MoÏná bude
pfiesnûj‰í, kdyÏ napí‰u, Ïe v roce 2012 jsme mûli trochu víc ‰tûstí. 

MUDr. David Adameãek
pfiedseda Rady ADVAITA, o. s.
kvûten 2013
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Nejvy‰‰ím orgánem je valná hromada, statutárním orgánem je rada sdruÏení, která v roce 2012 pracovala ve sloÏení:
MUDr. David Adameãek, Ing. Irena Habrová, Bc. Pavlína Iblová, Michaela Tesafiová a Mgr. Drahu‰e Tkáãová.
Pfiedseda rady MUDr. David Adameãek a místopfiedsedkynû Ing. Irena Habrová zastupují sdruÏení na vefiejnosti.
Na pozici v˘konné fieditelky pÛsobí Olga Merglová, odborn˘m fieditelem je MUDr. David Adameãek.

Orgány sdruÏení

Kdo zná druhé,
je chytr˘;
kdo zná sebe,
je moudr .̆
(Lao-c') 

David Adameãek 
pfiedseda rady
sdruÏení
a odborn˘ fieditel

Starajíce se
o ‰tûstí druh˘ch
nacházíme
své vlastní.
(Platón)

Olga Merglová
v˘konná fieditelka

Nejvût‰í sílu
musí ãlovûk
vynaloÏit na
pfiekonání své
nejvût‰í slabosti.

Irena Habrová
místopfiedsedkynû
rady sdruÏení
a vedoucí centra
ambulantních sluÏeb 

Trvalé a nezpo-
chybnitelné hodnoty
lze v tomto svûtû
získat jen vytrvalou
kaÏdodenní prací
v souladu se
zákony stvofiení.

Petr Kopejska
vedoucí terapeutické
komunity
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Poslání
Lidem ohroÏen˘m ‰kodliv˘mi návyky a závislostí pomáháme uskuteãnit zmûny, které jim umoÏní Ïít zdravûj‰í a sobûstaãn˘ Ïivot bez sociálního vylouãení.
Na‰ím cílem je, aby se uÏivatelé na‰ich sluÏeb zapojili do spoleãnosti pfiimûfienû ke svému vûku a ke sv˘m moÏnostem. 
Podílíme se na sniÏování poptávky po drogách jako na jedné ze tfií základních strategií moderní protidrogové politiky. 

Vize
Jsme stabilní poskytovatel kvalitních a potfiebn˘ch sluÏeb v oblasti prevence a léãby ‰kodliv˘ch návykÛ a závislosti. 
Vycházíme z následujících hodnot: zdraví, osobní rÛst, lidská dÛstojnost, sebeúcta, právo na sebeurãení, respekt k jedineãnosti, solidarita, úcta k Ïivotu. 

Poslání a vize sdruÏení

1997 ZaloÏení sdruÏení pod názvem ADVAITA – obãanské sdruÏení pro
pracovní a sociální rehabilitaci drogovû závisl˘ch pfii Terapeutické
komunitû pro drogovû závislé v Nové Vsi.

1998 Zahájení provozu doléãovacího centra v Liberci v Rumunské ulici.
1999 Pfiestûhování doléãovacího centra do Nezvalovy ulice na okraji Liberce.
2003 Roz‰ífiení nabídky sluÏeb o program ambulantního poradenství.
2004 Návrat do Rumunské ulice v centru Liberce, ov‰em do jiné budovy.
2006 Zmûna názvu na ADVAITA, o. s.
2007 Pfievzetí Terapeutické komunity pro drogovû závislé v Nové Vsi od

Centra sociálních sluÏeb Libereckého kraje, dal‰í stûhování centra
ambulantních sluÏeb do jiného objektu v rámci Rumunské ulice,
zahájení provozu webov˘ch stránek sdruÏení.

2008 Rozdûlení Programu ambulantního poradenství na jednorázová
poradenství, krátkodobé intervence a dlouhodob˘ soustavn˘ program.

2009 Roz‰ífiení doléãovacího programu o pobytovou ãást s deseti lÛÏky
v pûti podporovan˘ch bytech, pronajat˘ch Statutárním mûstem
Liberec, zprovoznûní facebookové stránky sdruÏení.

2010 Zahájení terénního programu podpory samostatného bydlení,
otevfiení skupiny pro patologické hráãe a první nabídka programÛ
primární prevence, pronájem dal‰ích prostor pro Centrum
ambulantních sluÏeb a pro administrativní zázemí organizace
v centru Liberce.

2011 Pofiádání setkání s rodinami klientÛ doléãovacího programu Centra
ambulantních sluÏeb ADVAITA.

2012 Oslava 15 let zaloÏení terapeutické komunity a obãanského
sdruÏení ADVAITA.
Ukonãení terénního programu podpory samostatného bydlení.
Zavedení podpÛrné skupiny v programu ambulantního poradenství. 

Historie sdruÏení
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jídelna souãasnost

…rok 1999

klienti 1997

…a nyní

kanceláfi 2012

…rok 1999

kola 1997

…rok 2012

kuchyÀ 1999 …a v souãasnosti
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Za úãelem naplnûní na‰eho poslání provozujeme dvû zafiízení:

Terapeutická komunita ADVAITA

Základní údaje:
Název: Terapeutická komunita ADVAITA

(zkratka TK)
Adresa: Nová Ves 55, 463 31 po‰ta Chrastava
Vedoucí zafiízení: Ing. Petr Kopejska
Supervizofii: PhDr. Jifií BroÏa, Mgr. Jan Knop
Telefon: +420 485 146 988
E-mail: komunita@advaitaliberec.cz
Internet: www.advaitaliberec.cz

Centrum ambulantních sluÏeb ADVAITA

Základní údaje:
Název: Centrum ambulantních sluÏeb ADVAITA

(zkratka CAS)
Adresa: Rumunská 14/6, 460 01 Liberec
Vedoucí zafiízení: Ing. Irena Habrová
Supervizor: Mgr. Jan Knop
Telefon: +420 482 750 607, +420 603 829 730
E-mail: cas@advaitaliberec.cz
Internet: www.advaitaliberec.cz

âinnost sdruÏení
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…a v nich pût programÛ (zkratka v závorce udává zafiízení, ve kterém je sluÏba poskytována):

• program ambulantního poradenství (CAS)
• terapeutická komunita (TK)
• doléãovací program (CAS)
• program podpory samostatného bydlení (CAS)
• programy primární prevence (CAS)

Programy pfiedstavujeme v takovém pofiadí, v jakém jimi klienti pfii léãbû ideálnû prochází. 
Na‰e sluÏby jsou registrovány jako sluÏby sociálního poradenství, sociální prevence a sociální péãe
podle § 37, 43, 64 a 68 zákona ã. 108/2006 Sb. a jsou certifikovány Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
Na posledním místû uvádíme programy primární prevence, které jsou prozatím jen doplÀkovou ãinností na‰eho sdruÏení.

Program ambulantního poradenství (PAP)

Poslání
Program ambulantního poradenství Centra ambulantních sluÏeb ADVAITA pomáhá uÏivatelÛm návykov˘ch látek a patologick˘m hráãÛm
zorientovat se ve své aktuální nepfiíznivé situaci, rozhodnout se pro dal‰í postup v fie‰ení sv˘ch problémÛ a zvolené kroky uskuteãnit. SluÏba usiluje
o vytvofiení ãi podporu motivace ke zmûnám vedoucím k opu‰tûní neÏádoucích návykÛ. Kromû jednorázov˘ch konzultací a krátk˘ch intervencí
(PAPj) nabízí i del‰í systematickou spolupráci (PAPs). SluÏba se poskytuje v Liberci a je urãena zejména obãanÛm Libereckého kraje. 

Cílová skupina, okruh osob, kter˘m je sluÏba urãena
MuÏi i Ïeny ve vûku od patnácti let, ktefií jsou ohroÏeni sociálním vylouãením nebo mají problém se zaãleÀováním do spoleãnosti z dÛvodu uÏívání
návykov˘ch látek nebo z dÛvodu hazardního hraní. 
Osoby, které s návykov˘mi látkami experimentují, osoby na návykov˘ch látkách závislé, hazardní hráãi. 
Lidé, ktefií jsou ohroÏeni uÏíváním návykov˘ch látek nebo hazardním hráãstvím ve svém nejbliÏ‰ím okolí – pfiíbuzní a blízcí uÏivatelÛ návykov˘ch
látek ãi patologick˘ch hráãÛ.
Osoby schopné dostavit se na konzultaci ve stfiízlivém stavu ãi aspoÀ bez projevÛ akutní intoxikace.



Slovo vedoucí programu
V programu jsme se zamûfiili na zmûnu Ïivotního stylu bez vytrÏení ze sítû rodinn˘ch a sociálních vztahÛ. V roce 2012 jsme nabízeli strukturovan˘
dlouhodob˘ program nebo jednorázové poradenství, pfiípadnû krátkodobou intervenci. Kapacita dlouhodobého programu byla 15 klientÛ najednou,
kapacita u jednorázového poradenství nebyla omezena. Poãet pracovních úvazkÛ (1,35) pro pfiímou práci s klienty se nezmûnil. 

Program vyuÏilo celkem 332 osob. Ve strukturovaném (dlouhodobém) programu jsme vykazovali 51 osob. ·lo o klienty, ktefií docházeli déle neÏ tfii
mûsíce, úãastnili se pravidelnû t˘dnû individuálních rozhovorÛ a vyuÏívali nûkterou skupinu. V záfií jsme otevfieli podpÛrnou skupinu pro drogovû
závislé a závislé na alkoholu. Po cel˘ rok pokraãovala skupina pro patologické hráãe. 

Z celkového poãtu 332 klientÛ bylo 123 klientÛ uÏivatelÛ nealkoholov˘ch drog. Na tomto ãísle se podílí nejvíce uÏivatelé pervitinu, v roce 2012 to
bylo 96 osob. Pokraãuje klesající trend poãtu uÏivatelÛ heroinu, evidovali jsme jen 8 uÏivatelÛ. Poãet klientÛ s hlavní drogou THC vzrostl, pomoc
vyhledalo 17 klientÛ, v roce 2011 to bylo 10 klientÛ. SníÏil se poãet injekãních uÏivatelÛ, v roce 2011 tento zpÛsob uÏívání udalo 80 klientÛ
z drogovû závisl˘ch, v roce 2012 jen 49 klientÛ, tj. pokles o 39 %. Mnohem více klientÛ aplikuje pervitin nosem. Zv˘‰il se poãet osob zneuÏívajících
alkohol: V roce 2012 docházelo 35 osob, v roce 2011 30 osob a v roce 2010 jen 19 osob. Poãet patologick˘ch hráãÛ se v roce 2012 nezv˘‰il, bylo
to 36 osob (v roce 2011 41 osob), ale zvy‰uje se poãet klientÛ, ktefií tuto závislost udávají jako druhou nebo rovnocennou hlavní droze.

Na‰i pomoc jsme povaÏovali za úspû‰nou, pokud uÏivatelé sluÏby získali informace o problematice návykov˘ch poruch a o moÏnostech v oblasti
léãby závislostí. Zorientovali se ve své souãasné situaci a na‰li si odpovídající moÏnosti fie‰ení. ZájemcÛm o dal‰í léãbu závislosti (zejména ústavního
typu) jsme pomohli vhodnou léãebnu vybrat, objednat se, vystavili jim potfiebná doporuãení a pomohli jsme fie‰it jejich sociální problémy. Zájemci
o ambulantní fie‰ení své závislosti vyuÏívali moÏnosti del‰í systematické spolupráce ve strukturovaném programu. Po absolvování jim byla
nabídnuta odpovídající následná péãe.
Lidé, ktefií neprojevili zájem o pravidelnou spolupráci, mûli moÏnost vyuÏívat sluÏbu krátkodobû nebo jen jednorázovû a dostalo se jim kromû v˘‰e
uveden˘ch informací i podpory pfii fie‰ení akutních problémÛ, stejnû tak ãlenÛm rodiny a dal‰ím blízk˘m.

SluÏba byla po cel˘ rok 2012 stabilní a pro klienty vyhovující. Usilovali jsme o profesionalitu na‰ich sluÏeb a pfiizpÛsobení potfiebám cílov˘ch
skupin. Program ambulantního poradenství poskytujeme od roku 2003, pomoc u nás za 9 let existence vyhledalo 1962 osob.

Plán na rok 2013
Pfiedpokládáme rostoucí zájem o program ze strany uÏivatelÛ alkoholu a patologick˘ch hráãÛ. Budeme tímto smûrem zvy‰ovat svoji odbornost,
sledovat novinky a naplno vyuÏívat osvûdãené strategie pro zvládání tûchto závislostí. Chceme udrÏet zájem o skupinovou terapii a vytváfiet
podmínky, aby skupiny byly snadnûji dosaÏitelné a posilovaly rozhodnutí klientÛ k vyuÏití strukturovaného programu. Na‰í snahou bude více zapojit
rodinné pfiíslu‰níky a pokraãovat v fie‰ení sociálních problémÛ na‰ich klientÛ. Tím vytvofiíme pfiíznivé prostfiedí pro komplexní zmûnu Ïivota klientÛ.

v˘roãní zpráva 2012
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PAP poãet osob v programu (PAPj – jednorázová krátká intervence, PAPs – systematická spolupráce del‰í neÏ tfii mûsíce)

klienti PAPj klienti PAPs blízcí celkem

2004 0 9 13 22

2005 7 19 31 57

2006 34 26 17 77

2007 43 42 67 152

2008 135 33 147 315

2009 168 39 137 344

2010 157 53 94 304

2011 138 72 94 304

2012 169 51 112 332

celkem 912 304 746 1962

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

heroin 1 3 3 5 25 26 18 12 8

pervitin 5 11 16 28 102 120 112 106 96

THC 3 4 4 2 10 11 11 10 17

alkohol 0 0 1 3 13 22 21 30 35

patologické hráãství 0 0 2 4 9 18 19 41 36

kokain 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Subutex nelegálnû 0 0 0 0 0 1 0 0 0

tûkavé látky 0 0 0 0 0 0 0 0 1

medikamenty 0 0 0 0 0 1 0 0 1

kombinovaná závislost 0 0 0 7 6 9 14 14 26

injekãní aplikace drog 6 14 14 18 86 109 97 80 49

Druhy uÏívan˘ch návykov˘ch látek (závislostí) PAP
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Kazuistika:
Jáchym, 32 let, vysoko‰kolák. Pfies 10 let mûl problém se závislostí na alkoholu a na automatech. Pfii‰ly existenãní problémy. Dluhy se
zvy‰ovaly, manÏelka se s ním rozvedla, pfii‰el o byt a v koneãné fázi i o zamûstnání, kde i pfiespával. Pokou‰el se hledat pomoc v na‰em centru,
ale po dvou individuálních rozhovorech se na del‰í dobu vytratil. Îil na ulici. Teprve, kdyÏ vyhledal pomoc v azylovém domû, pfiesvûdãili ho, aby
své závislosti fie‰il, a pfii‰el znovu. Rozhodl se pro ústavní léãbu v Bohnicích, pokraãoval v léãbû v PL âerven˘ DvÛr. Odtud si zaÏádal o doléãování
s podporovan˘m bydlením v na‰em centru. Na‰el si nové zamûstnání, st˘kal se s manÏelkou a pravidelnû s dûtmi. Byl dÛsledn˘ v programu
doléãování, vyuÏíval i skupin patologick˘ch hráãÛ. Voln˘ ãas a hodnotu svého Ïivota na‰el v pomoci druh˘m a v uspofiádání svého duchovního
Ïivota. Má za sebou pfies rok abstinence. Ke svému zamûstnání pracuje je‰tû jako dobrovolník u mentálnû postiÏen˘ch, zapojil se do pomoci
ostatním závisl˘m u anonymních alkoholikÛ a gamblerÛ. Cítí, Ïe tím v‰ím si upevÀuje nejen svoji abstinenci, ale Ïe na‰el svÛj smysl Ïivota. 

Irena Habrová – vedoucí programu

Terapeutická komunita (TK)

Poslání sluÏby
Terapeutická komunita ADVAITA v Nové Vsi u Liberce je pobytové zafiízení urãené lidem ve vûku od osmnácti let, ktefií jsou závislí na uÏívání
návykov˘ch látek. Hlavním posláním terapeutické komunity je uzdravovat lidi ze závislosti a to zejména prostfiednictvím osobního rÛstu a cestou
zmûny Ïivotního stylu.

Cílová skupina
Osoby závislé na uÏívání návykov˘ch látek, pfiedev‰ím nelegálních, s tûÏ‰ím psychosociálním nebo somatick˘ch po‰kozením, u kter˘ch je obvyklá
kombinace nûkolika následujících znakÛ: dlouhodobá kariéra uÏívání návykov˘ch látek, nitroÏilní aplikace, závaÏné sociální dopady (dluhy,
nezamûstnanost, sociální vylouãení, neschopnost peãovat o dûti apod.), pfiedchozí neúspû‰né pokusy o uzdravení vãetnû pfiedchozích léãeb
pobytov˘ch i ambulantních, konflikty se zákonem, pfiedchozí pobyty ve v˘konu trestu odnûtí svobody apod.
MuÏi a Ïeny ve vûku od osmnácti let, ne partnerské dvojice.

Cíle, cílov˘ stav absolventa sluÏby
SluÏba smûfiuje k sociální rehabilitaci a integraci klientÛ. Sociální rehabilitací rozumíme obnovení sociálních vztahÛ a praktick˘ch schopností.
SluÏba pfiispívá k obnovû fyzického a psychického zdraví klientÛ, umoÏÀuje jim osvojit si praktické dovednosti pro kaÏdodenní Ïivot, aktivnû
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pracovat na zlep‰ování rodinn˘ch ãi partnersk˘ch vztahÛ a fie‰it otázky spojené s bydlením, zamûstnáním nebo studiem a s následnou odbornou
péãí. Program klientÛm nabízí podporu pfii fie‰ení problémÛ v oblasti právní a finanãní a doprovází klienty pfii zmûnû jejich hodnotového systému
tak, aby to bylo v jejich zájmu a zároveÀ pfiijatelné pro spoleãnost, do které se budou vracet.

Absolventi sluÏby
Mají stabilizovan˘ zdravotní stav. Absolvovali potfiebná vy‰etfiení a pro‰li léãbou pfiípadn˘ch zdravotních komplikací.
Pokud léãba pfii odchodu z terapeutické komunity nadále pokraãuje, znají své o‰etfiující odborné lékafie (napfi. ambulantní psychiatry, hepatology),
mají termín nejbliÏ‰í kontroly.
Získali informace o zdravém Ïivotním stylu a touto zásadou se fiídí.
Nauãili se peãovat o svoji hygienu a své zdraví.
Mají zaji‰tûné doléãování syndromu závislosti ãi patologického hráãství, z terapeutické komunity pfiecházejí do následné péãe odborného zafiízení.
V˘znam doléãování si sami uvûdomují, pfiistupují k nûmu aktivnû. 
Vytvofiili si postoj k uÏívání návykov˘ch látek, kter˘ odráÏí jejich situaci.
Uvûdomují si nutnost abstinence od uÏívání látek, na nichÏ jsou závislí. 
Chápou v˘znam a v˘hodnost abstinence i od látek dal‰ích, napfiíklad od alkoholu.
Jsou vzdûlaní v oblasti prevence relapsu.
Získali základní pracovní návyky, pfiípadnû si je obnovili.
Ujasnili si reálné moÏnosti svého pracovního uplatnûní.
Budou-li Ïít na Liberecku, mají pfii odchodu z terapeutické komunity zamûstnání.
Mají zaji‰tûné ubytování.
Obnovili vztahy se sv˘mi nejbliÏ‰ími, pokud to bylo jen trochu moÏné.
Získali pfiedstavu o vyuÏívání svého volného ãasu.
Mají pfiehled o v‰ech sv˘ch pfiípadn˘ch právních záleÏitostech a souvisejících trestech a pfiistupují aktivnû k jejich fie‰ení, v pfiípadû potfieby vyuÏili
probaãní a mediaãní sluÏbu.
Do budoucna odmítají kriminální zpÛsob Ïivota. 
Umûjí obsluhovat poãítaã, dovedou vyhledat potfiebné informace na internetu.
Orientují se ve své sociální situaci, jsou v kontaktu s dÛleÏit˘mi institucemi a úfiady.
Znají v˘‰i sv˘ch dluhÛ a kontaktovali vûfiitele, v rámci sv˘ch moÏností dluhy splácejí nebo mají sjednáno pozastavení splátek.
Vûdí, jak správnû hospodafiit se sv˘mi penûzi.
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Vûk klientÛ v prÛbûhu let postupnû stoupá. Pro srovnání rok 1997 (19,75 let), rok 2011 (26,8 let) a rok 2012 (27,6 let).

Poãet klientÛ, ktefií v daném roce nastoupili do programu TK, zÛstává v prÛbûhu let podobn .̆ Disciplinárnû ukonãili v roce 2012 tfii klienti. Jeden klient
ode‰el po 11 mûsících léãby z dÛvodu utajovaného vztahu a dva pro pfietrvávající zpÛsoby chování, které byly v rozporu s pravidly komunity, jako byly
krádeÏe vûcí spoluklientÛ a opakované masivní poru‰ování pravidel (koufiení na domû, svévolné pfiedãasné odchody z programÛ). Jeden z nich byl v léãbû
devût mûsícÛ, druh˘ ‰est mûsícÛ. Mezi deseti svévolnû ode‰l˘mi klienty byla i klientka, která musela po pûti mûsících léãby nastoupit do v˘konu trestu
a klient, kter˘ mûl dva nástupy do komunity a dvakrát musel b˘t pfieloÏen na psychiatrii z dÛvodu zhor‰ování svého psychického stavu.

Vybrané ukazatele

pro‰lo nastoupilo ukonãení ukonãení ukonãení ukonãení prÛmûrn˘
zafiízením nov˘ch muÏÛ Ïen celkem svévolnû disciplinárnû podle dohody vûk

1997 16 16 12 4 4 4 0 0 19,75

1998 28 16 12 4 15 4 6 5 24,0

1999 32 19 14 5 17 4 8 5 22,3

2000 38 23 16 7 24 6 5 13 23,6

2001 39 25 18 7 25 7 5 13 23,4

2002 35 21 12 9 23 12 4 7 24,3

2003 30 18 13 5 17 7 0 10 24,7

2004 32 19 13 6 18 3 8 7 24,4

2005 28 14 11 3 18 4 3 11 25,2

2006 31 21 16 5 20 8 2 10 25,3

2007 34 23 16 7 23 11 1 11 25,7

2008 34 26 17 9 22 11 1 10 25,5

2009 34 20 15 5 22 9 3 10 26,0

2010 35 21 16 5 23 8 2 13 26.4

2011 31 19 11 8 16 9 5 2 26,8

2012 34 19 14 5 21 10 3 8 27,6

celkem 320 226 94 308 117 56 128 24,7
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Celkem tfiináct klientÛ ukonãilo léãbu v roce 2012 pfiedãasnû (v roce 2011 to bylo ãtrnáct klientÛ, v roce 2010 deset klientÛ a v roce 2009 jedenáct
klientÛ). V roce 2012 ukonãilo osm klientÛ léãbu se závûreãn˘m rituálem. V roce 2011 pouze dva. Úpravy v poslední tfietinû programu, které jsme
provedli proto, aby klienti více ukonãovali léãbu dle dohody, pfiinesly tedy své ovoce. Do tfií mûsícÛ ode‰li v roce 2012 na vlastní Ïádost tfii klienti.

jiné Subutex
heroin pervitin kokain opioidy alkohol marihuana toluen kombinace nelegálnû

1997 9 7 0 0 0 0 0 0 x

1998 13 2 0 1 0 0 0 0 x

1999 17 2 0 0 0 0 0 0 x

2000 14 7 0 1 0 0 1 0 x

2001 12 11 0 0 1 0 1 0 x

2002 10 9 1 1 0 0 0 0 x

2003 10 8 0 0 0 0 0 0 x

2004 8 8 0 0 1 1 0 1 x

2005 4 7 0 0 0 0 0 3 x

2006 5 9 0 3 1 1 0 2 x

2007 2 10 0 1 1 0 0 9 x

2008 8 14 0 0 0 1 0 3 0

2009 2 10 1 1 0 0 0 4 2

2010 2 13 0 0 0 1 0 4 1

2011 2 21 0 0 0 2 0 6 0

2012 3 10 0 0 0 0 0 6 0

celkem 121 148 2 8 4 6 2 38 3

Základní droga
Sledujeme u klientÛ, ktefií v daném roce nastoupili
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Oproti prvním pûti letÛm existence komunity se pomûr mezi klienty, ktefií uvádûli jako základní drogu heroin a klienty s pervitinem jako základní
drogou, vyvíjel tak, Ïe zatímco dfiíve pfievládal heroin, v posledních pûti letech stoupla závislost na pervitinu. V roce 2011 pak uÏ byl tento trend
ve prospûch pervitinu u nastoupiv‰ích klientÛ velmi v˘razn˘ a to deset ku jedné.

V roce 2012 se zv˘‰il poãet heroinistÛ na tfii, poãet klientÛ, ktefií uvádûli jako hlavní drogu pervitin, zÛstal na deseti. Z ‰esti klientÛ s kombinovanou
závislostí ale ãtyfii kombinovali pervitin s farmaky, alkoholem, marihuanou, jeden z nich i s heroinem a jen dva z ‰esti klientÛ s kombinovanou
závislostí kombinovali heroin s vût‰inou z v˘‰e uveden˘ch látek. PfievaÏující zájem o pervitin tedy stále trvá.
I trend rostoucího poãtu klientÛ s kombinovanou závislostí se v roce 2012 potvrdil.

Slovo vedoucího programu
Rok 2012 byl rokem patnáctého v˘roãí zaloÏení komunity a rokem certifikace. Cel˘ pÛlrok jsme v pracovní skupinû revidovali a analyzovali stávající
dokumenty. DoplÀovali jsme je, vylep‰ovali nebo novû vytváfieli tak, aby byly v souladu se standardy sluÏeb pro uÏivatele drog. Certifikaãní komise
nás nav‰tívila dne 23. ãervence. Byli jsme úspû‰ní!

âtyfi víkendÛ s rodinami se v roce 2012 zúãastnilo celkem 28 rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ (v roce 2011 to bylo také 28 rodiãÛ a pfiíbuzn˘ch). 
I v roce 2012 se dafiilo díky pracovní terapeutce udrÏet dobrou úroveÀ pracovních ãinností v komunitû a zase se o krÛãek pfiiblíÏit skuteãné pracovní
terapii. Roz‰ífiili jsme sortiment v˘robkÛ biÏuterie, objevily se nové tvary pfiedmûtÛ z pedigu a nové vzory kobercÛ a keramick˘ch v˘robkÛ. Navázali
jsme uÏ‰í spolupráci se ‰kolou a ‰kolkou v Nové Vsi.

Bûhem celého roku 2012 jsme pfiijali 19 klientÛ, z toho pût Ïen a ãtrnáct muÏÛ. 
PrÛmûrn˘ vûk klientÛ pfiijat˘ch v roce 2012 byl 27,8 roku (v roce 2011 to bylo 26,3 roku). PrÛmûrn˘ vûk klientÛ dlouhodobû stále mírnû stoupá.
Od roku 2007, tedy za pût let, se zv˘‰il o 1,4 roku. 
Do komunity od zaãátku provozu do 31. 12. 2012 nastoupilo 320 klientÛ, z toho 94 Ïen a 226 muÏÛ. 
Celkovû pro‰lo programem v roce 2012 tfiicet ãtyfii klientÛ. 

V roce 2012 celkem ukonãilo pobyt 21 klientÛ, z toho fiádnû (tedy s diplomem a se závûreãn˘m rituálem) 8 klientÛ. Do tfií mûsícÛ ode‰li v roce
2012 tfii klienti, v roce 2010 ‰est klientÛ, v roce 2009 Ïádní klienti. Do dvou t˘dnÛ ode‰la v roce 2012 jedna klientka.
I v roce 2012 se uskuteãnily klasické zátûÏové aktivity. V únoru t˘denní pobyt na horách, v kvûtnu ãtyfidenní putování po âeském ráji, v ãervnu
olympijské hry komunit ve slovensk˘ch Tomkách, na zaãátku ãervence „cyklopuÈák“ a netradiãnû také v ãervenci pracovnû pobytová akce na
Mariánsk˘ch boudách nad Josefov˘m Dolem. Klienti spolu s terapeuty tam pro ekologickou organizaci âmelák, ale hlavnû pro pfiírodu kosili mimo
jiné orchidejovou louku. Odmûnou za vykonanou práci byl bezplatn˘ pobyt na chatû a moÏnost polovinu pobytu strávit nepracovnû. Uskuteãnily
se dva celodenní cyklov˘lety.
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Od kvûtna 2012 jsme zafiadili namísto pondûlních pracovních blokÛ edukaãní programy, prostfiednictvím kter˘ch se klienti uãili napfiíklad zacházet
se svou agresivitou nebo se zdokonalovali v zásadách asertivního zpÛsobu chování. DÛkladnû jsme se vûnovali problematice prevence relapsu.

Plán na rok 2013
Zkvalitnit práci s rodinami klientÛ, vysvûtlovat jim ãastûji a jasnûji smysl této práce. Získat pro spolupráci více rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ. 
Pokraãovat v pondûlních edukaãních programech, v prevenci realapsu, v tradiãních volnoãasov˘ch zátûÏov˘ch aktivitách. UplatÀovat ve vût‰í mífie
zásady „správného Ïivota“. Provést plánovanou zmûnu v obsazení místa vedoucího komunity. Zaãít vyuÏívat údajÛ získan˘ch z evaluaãních
dotazníkÛ. 

Petr Kopejska – vedoucí programu

Doléãovací program (DP)

Poslání
Doléãovací program Centra ambulantních sluÏeb ADVAITA pomáhá b˘val˘m uÏivatelÛm návykov˘ch látek a patologick˘m hráãÛm zachovat
pozitivní postoje a hodnoty, které si osvojili v prÛbûhu pfiedchozí léãby závislosti. Provází je obdobím vyuÏití dosaÏen˘ch zmûn v bûÏném Ïivotû ve
spoleãnosti mimo chránûné prostfiedí a zamûfiuje se cílenû na pfiedcházení návratu k návykovému chování a na fie‰ení jejich sociální situace,
pfiedev‰ím v oblasti zamûstnání a bydlení. Motivuje je k dal‰ímu osobnímu rozvoji a pomáhá jim pfii jejich zpûtném zaãleÀování do spoleãnosti.
Program se dûlí na ambulantní a pobytovou ãást. SluÏba se poskytuje v Liberci a je urãena pfiedev‰ím lidem, ktefií aktuálnû Ïijí na Liberecku
a v Libereckém kraji.

Cílová skupina, okruh osob, kter˘m je sluÏba urãena
Závislí na uÏívání návykov˘ch látek a patologiãtí hráãi, ktefií pro‰li léãbou závislosti, abstinují nejménû tfii mûsíce a ktefií jsou rozhodnuti i nadále
abstinovat od návykov˘ch látek ãi hazardního hraní. 
SluÏby poskytované ambulantní formou jsou urãeny osobám ve vûku od patnácti let. Pobytové sluÏby osobám ve vûku od osmnácti let. 

Slovo vedoucí programu
Program vyuÏilo 66 osob. Roãní kapacita je 15 klientÛ souãasnû v programu, 10 klientÛ v programu s ubytováním a 5 v ambulantním. Dlouhodobû
jsme pracovali s 35 klienty, z toho 29 klientÛ vyuÏilo bydlení. Dále 14 klientÛ bylo z fiad rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ a 17 klientÛ byli klienti b˘valí, tzv.
exklienti. PrÛmûrná délka programu jednoho klienta byla v roce 2012 202 dnÛ, tj. 6,7 mûsícÛ. PrÛmûrn˘ vûk v doléãování dosáhl 29 let. 



Zv˘‰il se poãet klientÛ se závislostí na alkoholu. Z 35 osob v dlouhodobém programu bylo 26 osob uÏivatelÛ drog, 6 osob závisl˘ch na alkoholu,
dále 1 uÏivatel benzodiazepinÛ a 2 patologiãtí hráãi. 
ÚroveÀ vzdûlání cílové skupiny odpovídá úrovni pfiedchozího roku. Ukonãené vysoko‰kolské vzdûlání mûli 2 klienti, maturitu 10 klientÛ, 8 klientÛ
mûlo základní ‰kolu a 9 klientÛ bylo vyuãeno. Zv˘‰il se poãet Ïen a vyrovnává se poãtu muÏÛ. V programu bydlení z celkov˘ch 29 klientÛ bylo
14 Ïen a 15 muÏÛ, v roce 2011 to bylo 9 Ïen a 19 muÏÛ.

Zlep‰ili jsme vyuÏití kapacity podporovaného ubytování. V roce 2011 byly byty obsazeny na 77, 4 % a v roce 2012 na 79, 23 %. Pfiesto byla v závûru
roku témûfi dva mûsíce volná ubytovací místa, ze strany klientÛ o nû nebyl zájem.
Z psychiatrick˘ch léãeben nastoupilo do ubytování 14 klientÛ (nejvíce z PL âerven˘ DvÛr 8 klientÛ), z terapeutick˘ch komunit 13 klientÛ (z toho
5 klientÛ z na‰í TK Nová Ves), 1 osoba pfiestoupila z doléãovacího centra Dûãín a 1 osoba pfii‰la z VTOS Opava. Velkou v˘hodou na‰eho programu
je ‰iroká nabídka zamûstnání v Liberci, vût‰ina klientÛ si do jednoho mûsíce najde práci. Polovina klientÛ pfii‰la do programu z psychiatrick˘ch
léãeben (48 %), tedy jen po 3 – 4 mûsíãní léãbû. Klienti z komunit mûli za sebou 8 – 12 mûsícÛ léãby.

Vedli jsme klienty k dÛsledné úãasti na aktivitách a pfiednostnû se zamûfiovali na prevenci. Organizovali jsme rodinné poradenství, nabízeli
pravidelnû jedenkrát za ãtvrtletí sobotní setkání s rodinn˘mi pfiíslu‰níky ãi blízk˘mi v na‰em centru. Rodiny mohly vyuÏít sezení s terapeutem
a skupiny rodiãÛ a pfiíbuzn˘ch. Bûhem setkání si navzájem sdûlovali své pfiedstavy o budoucnosti, vyjasÀovali a upevÀovali své vztahy. 
Program ukonãilo v tomto roce 23 klientÛ, z toho 13 klientÛ úspû‰nû. V roce 2011 úspû‰nû skonãilo jen 5 klientÛ a v roce 2010 8 klientÛ. Program
pfiedãasnû v roce 2012 ukonãilo 6 klientÛ, v roce 2011 to bylo 17 klientÛ, v roce 2010 9 klientÛ. DÛvodem pfiedãasného ukonãení bylo v roce 2012
pfiestûhování, návrat klientÛ domÛ nebo ke svému partnerovi. Pro poru‰ení abstinence byli 4 klienti vylouãeni a pokraãovali v jiném programu.
V roce 2011 jsme museli vylouãit 12 osob, v roce 2010 jen 6 osob. V˘sledky jsou lep‰í a mohlo k nim dojít dÛsledkem intenzivních kontrol a vût‰í
práce s motivací klientÛ nebo jen pfiíchodem více motivovan˘ch klientÛ do programu. 

Nadále probíhaly volnoãasové aktivity nejãastûji formou v˘letÛ a sportovních utkání, kulturních a spoleãensk˘ch akcí. Klienti vyuÏívali prostor
centra ke spoleãn˘m oslavám, napfi. Velikonoc a vánoãních svátkÛ. Nabízeli jsme rÛzné v˘tvarné techniky, pfiedná‰ky a diskuze k potfiebn˘m
tématÛm, relaxaci. Pofiádali jsme nácviky pfiípravy jídla, v‰ichni vyuÏívali PC s internetem, s na‰í pomocí si osvojili základy práce s PC.

Práci t˘mu povaÏujeme za úspû‰nou, pokud klient získal oporu pro dal‰í samostatn˘ a sobûstaãn˘ Ïivot, nevrátil se k uÏívání návykov˘ch látek
nebo hraní hazardních her, pfiípadnû relaps s na‰í podporou zastavil. Má zamûstnání a pfiestal b˘t závisl˘ na sociálních dávkách. Na‰el si
odpovídající bydlení. Nauãil se hospodafiit s penûzi, má pfiehled o sv˘ch dluzích, komunikuje se sv˘mi vûfiiteli a v rámci moÏností splácí dluhy.
Pfiistupuje aktivnû k fie‰ení sv˘ch pfiípadn˘ch právních kauz a souvisejících trestÛ. Zapojil se do spoleãnosti vyuÏitím dostupn˘ch sluÏeb
a volnoãasov˘ch aktivit v místû svého bydli‰tû. 
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Plány na rok 2013
V roce 2012 poskytujeme program 14 rokÛ a vyuÏilo ho celkem 654 klientÛ. Od dubna roku 2009 máme k dispozici 5 bytÛ a ty usnadnily
92 klientÛm cestu do fiádného Ïivota. Pfiejeme si, aby i v roce 2013 byl program stabilní, pro klienty vyhovující a v souladu s jejich potfiebami.

klienti DP z toho bydlení z toho ambulantní blízcí ex-klienti celkem DP

1999 23 0 23 0 0 23

2000 34 0 34 0 0 34

2001 33 0 33 0 0 33

2002 29 0 29 0 0 29

2003 27 0 27 0 0 27

2004 18 0 18 0 0 18

2005 25 0 25 16 0 41

2006 24 0 24 11 0 35

2007 25 0 25 15 32 72

2008 20 0 20 8 34 62

2009 29 12 17 16 28 73

2010 33 23 10 13 24 70

2011 39 28 11 9 23 71

2012 35 29 6 14 17 66

celkem 394 92 302 102 158 654

Struktura poskytované péãe v programu DP
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pfiijatí klienti prÛmûrn˘ poãet lÛÏkodnÛ prÛm. doba pfiedchozí léãba
celkem muÏi Ïeny vûk (vyuÏití kapacity) pobytu PL TK DC VTOS

2009 12 9 3 30 931 (40,0%) x x x x x

2010 23 15 8 30 2.321 (63,0%) x x x x x

2011 28 19 9 28,5 2.824 (77,4%) 111,7 dnÛ 13 15 0 0

2012 29 15 14 28 2.892 (79,2%) 142 dnÛ 14 13 1 1

Doléãovací program s bydlením (PL – psychiatrická léãebna, TK – terapeutická komunita, DC – doléãovací centrum, VTOS – v˘kon trestu odnûtí svobody)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

THC 1 0 0 1 1 0 0 0 1

heroin 7 11 6 8 4 9 12 2 3

pervitin 8 14 17 14 14 16 23 26 22

alkohol 0 0 1 2 1 2 4 2 6

Subutex 0 0 0 0 0 0 0 1 0

tûkavé látky 1 0 0 0 0 0 0 0 0

léky BZD 0 0 0 0 0 0 0 0 1

patologické hráãství 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Druhy hlavních závislostí u klientÛ ve strukturovaném programu DP
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Kazuistika:
Karel 32 let, 12 let závisl˘ na pervitinu, 2 roky ve v˘konu trestu za v˘robu a distribuci drog. Bûhem v˘konu trestu poÏádal o pfiijetí do
doléãovacího programu. Po nástupu do programu hledal zamûstnání a do t˘dne nastoupil do smûnného provozu v automobilovém prÛmyslu.
Rodiãe mu poskytli finanãní prostfiedky na poãáteãní mûsíce. Prvního pÛl roku bydlel na podporovaném bydlení. Na‰etfiil si peníze, na‰el si
podnájem a zaãal Ïít samostatnû. Nejvíce ohroÏen se cítil nudou a pocitem samoty. DÛslednû si plánoval voln˘ ãas, úãastnil se spoleãn˘ch
volnoãasov˘ch aktivit. V na‰em centru vyuÏíval poãítaã, uãil se s ním pracovat a celkovû byl znaãnû aktivní v programu. Potfieboval fie‰it dluhy,
které mûl ve v˘‰i témûfi 500.000 Kã (pokuty u dopravního podniku, za krádeÏe, dluhy u VZP…). Díky nim nevidûl svoji budoucnost pfiíznivû a bál
se jí. Pochopil, Ïe pfied touto odpovûdností neuteãe, rozhodl se dluhy splácet. Kontaktovali jsme spoleãnû v‰echny vûfiitele a pfiipravili kompletní
podklady pro dal‰í zpracování. Díky odborné pomoci poradny „D“, o. s. v Liberci, Karel zaãal dluhy splácet a po uplynutí 5 leté lhÛty od
odsouzení, mÛÏe následovat insolvenãní fiízení nebo kumulace do jedné splátky. DÛleÏité pro jeho Ïivot je vûdomí, Ïe i tak zoufalá situace má
fie‰ení. Sice bude na del‰í dobu finanãnû omezen, ale zÛstává mu ãástka na Ïivobytí a bydlení. V práci je spokojen .̆ Nûkdy si st˘ská, Ïe nemá
dost penûz, ale ãist˘ Ïivot se mu líbí. Setkání s b˘val˘mi klienty, ktefií pro‰li obdobnou situací a nyní uÏ realizují své sny a pfiedstavy, mu dávají
velkou nadûji a pfiíslib dobrého Ïivota. 

Irena Habrová – vedoucí programu

Podpora samostatného bydlení (PSB)

Program jsme poskytovali díky podpofie projektu IP1 „SluÏby sociální prevence v Libereckém kraji“, kter˘ je financován z Evropského sociálního
fondu z Operaãního programu Lidské zdroje a zamûstnanost a státního rozpoãtu âR.

Poslání
Centrum ambulantních sluÏeb ADVAITA poskytuje sluÏbu podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji, zejména na Liberecku a Fr˘dlantsku.
SluÏba probíhá formou terénní sociální práce, která v pfiirozeném sociálním prostfiedí pomáhá lidem se sníÏenou sobûstaãností v zapojení do
bûÏného Ïivota a zaãlenûní do spoleãnosti a pfiispívá k osvojení si dovedností a návykÛ, jenÏ souvisejí se samostatn˘m zaji‰tûním chodu domácnosti.
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Cílová skupina
Osoby ohroÏené sociálním vylouãením, jejichÏ sníÏená sobûstaãnost se rozvinula v souvislosti s chronick˘m du‰evním onemocnûním syndromem
závislosti na návykov˘ch látkách. Tyto osoby si nejsou schopny bez pomoci nalézt a udrÏet vhodné bydlení a zamûstnání, vyfiizovat si splácení
dluhÛ, jednat s úfiady, zamûstnavateli a dal‰ími osobami ãi institucemi. Osoby jsou bez akutních projevÛ syndromu závislosti, aktuálnû od uÏívání
návykov˘ch látek abstinují, vût‰inou po ústavní ãi ambulantní léãbû. MuÏi i Ïeny ve vûku od osmnácti let.

Slovo vedoucí programu
Podpora samostatného bydlení byla terénní sluÏba poskytovaná nejãastûji v pfiirozeném prostfiedí uÏivatelÛ, doma. Projekt byl zahájen 1. dubna
2010 a ukonãen k 31. 12. 2012, celkem tedy trval 33 mûsícÛ. ProtoÏe projekt skonãil, zhodnocení ãinnosti vede k zamy‰lení, co pro na‰e klienty
a pro nás znamenal.

Pracovníci centra CAS Advaita se do roku 2010 zamûfiovali ve své práci pfiedev‰ím na sociálnû terapeutické ãinnosti a sociální práce v pravém slova
smyslu byla poskytována jen okrajovû. ¤e‰ily se pouze naléhavé vûci a to odkazem do péãe jin˘ch sluÏeb. Tím nebyla u pracovníkÛ zvy‰ována
odbornost u sociální práce v úzkém slova smyslu, nemûli moÏnost a ãas se zapracovat. Odborné sociální poradenství ani následná péãe
nezahrnovala pomoc pfii zaji‰tûní chodu domácnosti a v˘chovné, vzdûlávací a aktivizaãní ãinnosti.
Po dobu existence projektu se sociální práce ze sluÏby odborného poradenství a doléãovacího programu vyãlenila a klienti ji ãerpali nad rámec
terapie sv˘ch závislostí. SluÏbu poskytovali odbornû pfiipraveni pracovníci (sociálnû právní poradenství, dluhové poradenství, vyfiizování sociálních
dávek apod.).

Nejãastûji pfiicházel do programu klient se Ïádostí o pomoc v situaci, kdy mu byla oznámena dal‰í exekuce na plat. S tím nepoãítal a vneslo to do jeho
Ïivota nerovnováhu. Následovaly partnerské problémy, obava o bydlení. Klient nevûdûl co dál, nûktefií je‰tû k tomu pfii‰li o zamûstnání. V pûti pfiípadech
pfii‰ly do programu klientky a potfiebovaly pomoci s návratem dûtí do své péãe, s pfiípravou bytu a vybavení pro dûti a nácvikem péãe o nû. 
âasto klienti mûli více kumulovan˘ch problémÛ najednou. Právû sluÏba PSB nám pfiinesla prostor, znalosti a tím moÏnost problémy klientÛ fie‰it,
dotáhnout je do uspokojivého v˘sledku a klienty stabilizovat. S na‰í pomocí na‰li potfiebné zamûstnání, fie‰ili finanãní a osobní problémy, upevnili
si tím pfiíznivé podmínky pro Ïivot a odcházeli z programu s v˘razn˘m zlep‰ením své situace v ekonomické a sociální oblasti.

Pomoc se vzdûláním nebo se zv˘‰ením kvalifikace fie‰ilo 12 klientÛ, z toho 5 klientÛ zaãalo studovat. Bez zamûstnání vstoupilo do programu
44 klientÛ. Do mûsíce témûfi v‰ichni úspû‰nû zamûstnání na‰li. Dluhy fie‰ilo 55 klientÛ, 2 klienti splnili podmínky pro insolvenãní fiízení, ostatní si
situaci stabilizovali a dle splátkov˘ch kalendáfiÛ dluhy spláceli. S nácvikem péãe o domácnost pro‰lo programem 55 klientÛ. Nejãastûji ‰lo o nácviky
úklidu, praní, vafiení a hospodafiení s penûzi, dále s hygienou a nákupem obleãení. V pûti pfiípadech byla fie‰ena péãe klientÛ o dûti, návrat dûtí
z kojeneckého ústavu a z pûstounské péãe. V 56 pfiípadech bylo nutné fie‰it aktivní náplÀ volného ãasu a kontakt se spoleãensk˘m prostfiedím.
Krizová intervence byla poskytnuta ve 29 pfiípadech. 
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Úspû‰n˘ klient byl takov ,̆ kter˘ získával peníze prací, pfiestal b˘t závisl˘ na sociálních dávkách. Nauãil se s penûzi zacházet tak, aby mu vystaãily
na celé období do dal‰ího pfiíjmu. Vãas platil nájem a byl schopen udrÏet si své bydlení. Byl schopn˘ fie‰it své osobní záleÏitosti, vyfiizovat si sociální
a právní záleÏitosti. Lépe komunikoval s úfiady i s lidmi, vãetnû sv˘ch nejbliÏ‰ích. Orientoval se v institucích poskytujících vefiejné sluÏby
(knihovna…).

Ve Fr˘dlantu, v Poradním a setkávacím centru POSEC na Havlíãkovû námûstí ã. 304 kaÏdé úter˘ v sudém t˘dnu bylo umoÏnûno osobní setkání
a dojednání terénní sociální práce v rámci podpory tohoto programu. Cílem bylo umoÏnit vût‰í operativnost sluÏby podpora samostatného bydlení
osobám Ïijícím ve Fr˘dlantském v˘bûÏku.

Plán na rok 2013
Projekt skonãil, sluÏba byla pro klienty velk˘m pfiínosem. Hlavní cíle navazovaly na sluÏbu následné péãe a umoÏnily práci v terénu. Program
dosavadní sluÏby centra rozvíjel, dotváfiel je v komplexní péãi a zvy‰oval kvalitu práce centra. Chceme si uchovat dobré zku‰enosti z na‰í práce
a uplatnit je dále u klientÛ v obou pokraãujících programech (ambulantní poradenství a doléãovací program). Zauãená a odbornû vy‰kolená
pracovnice roz‰ífií souãasn˘ t˘m i pfiesto, Ïe ve finanãních dotacích nám nebylo roz‰ífiení akceptováno. Ukázalo se, Ïe klienti upfiednostÀují docházet
za sluÏbami, vyhovuje jim ambulantní forma programu. Budeme s nimi nadále v celém rozsahu jejich sociálních potfieb pracovat.

Od poãátku projektu byla sluÏba poskytnuta celkem 63 klientÛm.  Z toho bylo 35 muÏÛ a 28 Ïen.

V roce 2010 nastoupilo 26 klientÛ,  v roce 2011 22 klientÛ a v roce 2012 15 klientÛ.

V následující tabulce je rekapitulace ãinností za rok 2012. V prvním odstavci uvádíme hodnoty roku 2011. V pfiedposledním odstavci jsou poãty
ãinností v roce 2012 a v posledním  odstavci uvádíme procentuální porovnání s hodnotami roku 2011.

ãtvrtletí roku 2012 poãet klientÛ pokraãujících z min. období pfiíjem celkem sluÏbu ãerpalo ukonãilo

I. 12 4 16 5

II. 11 6 17 7

III. 10 4 14 5

IV. 9 1 10 10

celkem 15 27 27

Pfiehled klientÛ
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Kazuistika: 
Klientka ·árka, 31 let Byla doporuãena do na‰eho zafiízení z psychiatrie Liberec, odkud ji propustili po 14 denní hospitalizaci. ·árka porodila syna
a nûkolik dní po propu‰tûní z porodnice si aplikovala men‰í dávku pervitinu. ProtoÏe dítû kojila, lekla se, zavolala si záchranku a nechala se odvézt do
nemocnice s tím, Ïe chce provûfiit, zda neublíÏila dítûti. Uvedla, Ïe v minulosti uÏívala s partnerem pervitin. OkamÏitû jí dítû jako závislé osobû odebrali
a umístili do kojeneckého ústavu. ·árku pfievezli na psychiatrii. Pfied propu‰tûním kontaktovala nemocnice na‰e centrum, doporuãovali nám zafiídit léãbu
matky s dítûtem v terapeutické komunitû pro matky s dûtmi v Karlovû. Z údajÛ klientky vyplynulo, Ïe minimálnû rok abstinuje. Po porodu byla psychicky
labilní, nevûfiila si. ·patnû spala, bála se, zda dobfie s dítûtem zachází. Její uÏití pervitinu byl náhl˘ zkrat pfii náv‰tûvû znám˘ch, nedomyslela dÛsledky.
Ví, Ïe udûlala chybu, ale chtûla se dál o dítû starat. Má partnera (otec dítûte), má zafiízen˘ byt, chce abstinovat. Konzultovali jsme její situaci
s odborníky, pod které komunita pro matky s dûtmi patfií. Bylo nám doporuãeno pracovat s klientkou v na‰em programu. Klientka nevykazuje rysy
ohroÏující závislosti, nemá ‰patné Ïivotní podmínky a návyky, aby byla vhodná pro zafiazení do jejich programu. 
·árka svého syna v ústavu nav‰tûvovala témûfi dennû. Z rozhovoru jsme pochopili, Ïe plní pfiedstavy zafiízení, kde je syn umístûn. Spolupracovali jsme
se sociálním odborem v místû jejího bydli‰tû. I oni se pfiesvûdãili, Ïe matka je schopna se o dítû starat, a rozhodli o jeho návratu zpût do péãe matky. 
·árka jako klientka byla neprÛbojná, mûla respekt k autoritám a ost˘chavû prosazovala sama sebe. Neumûla si pfiedstavit, jak by svoji situaci sama
fie‰ila. Je‰tû témûfi pÛl roku jsme poskytovali ·árce pomoc pfii chodu domácnosti (nácvik péãe o dítû, pfii nákupech), pfii uplatÀování práv a osobních
záleÏitostí (jednání u soudu, rodiãovsk˘ pfiíspûvek) a dal‰í sluÏby dle potfieb. Právû program podpora samostatného bydlení nám dal moÏnost a ãas
podrobnû se tímto pfiípadem zab˘vat, pfiipravovat se na jednotlivá jednání a provázet klientku k její samostatnosti. 

Irena Habrová – vedoucí programu

Rekapitulace ãinností za rok 2012

Celkem 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Celkem % z roku
2011 2012 2012 2012 2012 2012 2011

pomoc pfii zaji‰tûní chodu domácnosti 403 86 145 128 155 514 128

zprostfiedkování kontaktu se spoleãensk˘m prostfiedím 182 67 94 39 99 299 164

v˘chovné, vzdûlávací a aktivizaãní ãinnosti 52 42 53 39 65 199 382

pomoc pfii uplatÀování práv, oprávnûn˘ch zájmÛ a os. záleÏitostí 60 101 118 116 103 438 730

sociálnû terapeutická ãinnost 37 40 69 33 52 194 524

KI – krizová intervence 10 4 5 1 1 11 110

celkem ãinností 744 340 484 356 475 1655 222

poãet podpofien˘ch klientÛ 2011 – 44 (22+22 nov˘ch) 2012 – 27 (12+15 nov˘ch)
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Programy primární prevence

Poslání
Program primární prevence je poskytován v rámci sluÏeb Centra ambulantních sluÏeb obãanského sdruÏení ADVAITA. Je poskytován ‰kolám
a ‰kolsk˘m zafiízením v Libereckém kraji. Program se zamûfiuje na pfiedcházení rizikového chování u dûtí a mládeÏe, poradenství a intervenci
v oblasti neÏádoucích sociálních jevÛ. Cílem programu je formou specifické primární prevence posilovat pozitivní vzorce chování, zdrav˘ zpÛsob
Ïivota a otevfienou komunikaci a eliminovat rozvoj a dopady negativního sociálního chování.

Slovo vedoucí programu 
Opût se rok s rokem se‰el a my hodnotíme uplynul˘ rok z pohledu programÛ primární prevence.
ProtoÏe M·MT dlouhodobû zastavilo proces pfiijímání Ïádostí o certifikaci programÛ primární prevence, certifikaci na‰e programy nemají. Záruku
kvality v‰ak dodává znaãka obãanského sdruÏení Advaita. Je potû‰ující, Ïe i pfiesto se nám podafiilo udrÏet Ïivotaschopn˘ celistv˘ program.
Programy jsou vedené zku‰en˘mi lektory (adiktology), ktefií mají nûkolikaleté pracovní zku‰enosti v oboru závislostí, vãetnû dal‰ích vzdûlávacích
aktivit a sebezku‰enostních v˘cvikÛ. 

Jednotlivé programy: ¤ekni, kdo jsem (sebejistota, sebepoznání, emoce, komunikace), Jak zlep‰it vztahy v na‰í tfiídû (agrese, ‰ikana, podpora
vztahÛ ve tfiídû), Drogy a my (závislost, poruchy pfiíjmu potravy, legální, nelegální drogy), Nevytahuju se, rostu (dospívání, mezilidské vztahy,
antikoncepce, prevence rizikového sexuálního chování), Cesta k toleranci (pfiedsudky, tolerance, diskriminace, právo na vlastní názor), Nebezpeãí
sekt a extremismu.
Po domluvû se zájemcem o na‰e sluÏby se s vedením ‰koly nebo s tfiídním uãitelem (ãi ‰kolním metodikem prevence) domlouvá zakázka tak, aby
byl program co nejvíce vyuÏiteln˘ pro potfieby ‰koly (tfiídy). V‰echny programy v sobû nesou skloubení teorie, vlastního záÏitku a práce ve
skupinkách. Proto není moÏné pofiádat na‰e programy „hromadnû“ pro nûkolik tfiíd najednou. Zcela by se vytratila efektivita, kterou mají programy
primární prevence zaruãit.

Pfied koncem programu jsou Ïáci a pfiítomn˘ pedagog poÏádáni, aby vyplnili dotazník spokojenosti. V nûm se anonymnû kaÏd˘ mÛÏe vyjádfiit
k tomu, co mu bylo ku prospûchu a co mu naopak v programu chybûlo nebo dokonce bylo nepfiíjemné. Z vyplnûn˘ch formuláfiÛ vypl˘vá, Ïe dûti
mají zájem dovídat se nejen o závislostech, ale pfiejí se zamûfiit na vlastní proÏívání napfi. rozvodu, hádek rodiãÛ, nedostatku pfiátel. Je zfiejmé, Ïe
mají problém chápat vlastní emoce. Neumí vyjádfiit, zda cítí lítost, vztek nebo smutek ze situace, která panuje u nich doma. Aby se mohly vyrovnat
s konkrétní situací, je nutné porozumût tomu, co cítí. Proto není primární prevence pouhou pfiedná‰kou lektora pfied Ïáky zpÛsobnû sedícími
v lavicích.

Pavlína Iblová – vedoucí programu
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Personální obsazení

jméno pracovi‰tû zafiazení zamûstnanec

Olga Merglová TK + CAS v˘konné fiízení a finanãní fiízení interní

MUDr. David Adameãek TK + CAS odborné fiízení interní

Kvûtu‰e Loudátová TK + CAS zásobování, úãetnictví interní

Ing. Petr Kopejska TK vedení programu TK interní

Mgr. Jana Buchtová TK socioterapie interní

Michal Drobník, DiS. TK socioterapie interní

Mgr. Lucie Hladíková TK socioterapie interní

Mgr. NadûÏda Marková TK odborná pracovnice (pedagog), primární prevence, zástupkynû vedoucího TK interní

Mgr. Barbora Mrázová TK socioterapie, primární prevence do 3/2012 interní

Bc. Jana Oktávcová TK pracovní terapie interní

Bc. Adéla Paulík Lichková TK socioterapie interní

Lucie Plí‰ková, DiS. TK sociální práce interní

Bc. Tomá‰ Vilimovsk ,̆ BA TK odborn˘ pracovník (psycholog) do 8/2012 interní

Mgr. Luká‰ Vonostránsk˘ TK odborn˘ pracovník (psycholog) od 9/2012 interní

Ing. Irena Habrová CAS vedení programÛ CAS interní

Pavel Jäger CAS socioterapie od 4/2012 interní

Mgr. Lenka Milerová CAS socioterapie, zástupkynû vedoucí CAS interní

Renáta Richtrová CAS administrativní práce interní

Bc. Ivana ·ikolová CAS sociální práce interní

Bc. Stanislava ·tovíãková CAS socioterapie do 3/2012 interní

Bc. Pavlína Iblová CAS vedení programÛ primární prevence externí

Bc. Pavel Kalpakcis TK socioterapie externí

Mgr. Eva Kopecká TK rodinná terapie externí

Petr Stezka TK socioterapie externí
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Pfiehled pfiíjmÛ, dotací a v˘nosÛ za rok 2011

Finanãní zpráva ADVAITA, o. s. za rok 2012

Evropské, státní a krajské zdroje 2012
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) 2 983 000 Kã
Libereck˘ kraj 1 860 000 Kã
Ministerstvo práce a sociálních vûcí (MPSV) 1 636 000 Kã
Evropsk˘ sociání fond prostfiednictvím programu IP1 SluÏby sociální prevence v Libereckém kraji 1 425 321 Kã

Pfiíspûvky mûst a obcí 2012
Mûsto Liberec 583 777 Kã
Mûsto Jablonec nad Nisou 325 000 Kã
Mûsto Turnov 28 000 Kã
Mûsto âeská Lípa 55 545 Kã
Mûsto Fr˘dlant v âechách a Mikroregion Fr˘dlantsko 81 980 Kã
Mûsto âesk˘ Dub 8 550 Kã
Mûsto SmrÏovka 7 222 Kã
Obec Krompach 270 Kã

Pfiíspûvky fyzick˘ch osob a nadací 2012
Dary a pfiíspûvky 7 040 Kã
Nadace ·kola hrou 5 000 Kã

Zdroje z vlastní ãinnosti 2012
Pfiíjmy z vlastní ãinnosti 1 308 809 Kã
TrÏby z hospodáfiské ãinnosti 46 751 Kã
Ostatní pfiíjmy 37 805 Kã

Celkem 10 400 070 Kã
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Pfiehled aktiv a pasiv k 31. 12. 2012

Aktiva tis. Kã
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 187
Krátkodobé pohledávky 123
Krátkodob˘ finanãní majetek 2 448
Náklady pfií‰tích období 25
Pfiíjmy pfiístích období 0
Majetek celkem 2 783

Pasiva tis. Kã
Vlastní jmûní 602
Finanãní fond 896
V˘sledek hospodafiení 269
Krátkodobé závazky 991
Jiná pasiva 25
Zdroje celkem 2 783

Náklady tis. Kã
Spotfieba materiálu 807
Spotfieba energie 593
Opravy a udrÏování 105
Ostatní sluÏby 1 225
Osobní náklady 7 251
Danû a poplatky 23
Ostatní náklady 45
Odpisy DHM 56
Poskytnuté pfiíspûvky 26
Náklady celkem 10 131

V˘nosy tis. Kã
TrÏby za vlastní v˘robky 24
TrÏby z prodeje sluÏeb 23
Ostatní v˘nosy 1 346
Pfiijaté pfiíspûvky 12
Provozní dotace 8 995
V˘nosy celkem 10 400

V˘kaz ziskÛ a ztrát k 31. 12. 2012

Slovo v˘konné fieditelky

Po v˘ãtu informací o samotn˘ch sluÏbách, personálu a hospodafiení organizace zb˘vá jiÏ jen podûkovat v‰em, ktefií se v na‰í organizaci v roce 2012
podíleli na jejím fungování. OceÀuji zájem a podporu ãlenÛ rady, v˘znamné pÛsobení a zastupování organizace pfiedsedou, Davidem Adameãkem.
Dûkuji vedoucím zafiízení CAS i TK za vzájemnou spolupráci a vedení jejich t˘mÛ. V‰ichni na‰i zamûstnanci zaslouÏí ocenit za svÛj pfiístup k práci.
Za to, Ïe se neustále vzdûlávají, vná‰ejí do sluÏeb nové nápady a klientÛm dávají profesionální péãi. 

Olga Merglová
v˘konná fieditelka ADVAITA, o. s.
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Strategick˘ plán vznikal ve druhé polovinû roku 2011.
Pro dal‰í ãinnost sdruÏení jsme formulovali následující strategické zámûry:

• Rozvíjet odborné sluÏby v odpovídající kvalitû tak, aby pruÏnû reagovaly na potfieby cílov˘ch skupin.
• Zajistit stabilitu personálního obsazení odborn˘ch sluÏeb, administrativy a fiízení.
• Zajistit dlouhodobû stabilní, plynulé, vícezdrojové financování ãinností.
• Vytváfiet uspokojivé podmínky pro zaji‰tûní a udrÏování technického zázemí sluÏeb, provozovan˘ch obãansk˘m sdruÏením Advaita.
• Budovat dobrou povûst organizace a zvy‰ovat informovanost vefiejnosti o pfiínosech na‰í ãinnosti.

Uvedené zámûry jsme dále rozpracovali do strategick˘ch cílÛ a sestavili jsme implementaãní plán na krat‰í období.

Strategick˘ plán ADVAITA, o. s. na období 2012–2016

PoskytovatelÛm dotací, dárcÛm, nadacím
Úfiad vlády âeské republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Ministerstvo práce a sociálních vûcí âR
Libereck˘ kraj
Evropsk˘ sociální fond prostfiednictvím programu IP1 SluÏby sociální prevence
v Libereckém kraji
Nadace ·kola hrou

MûstÛm a obcím
Statutární mûsto Liberec
Statutární mûsto Jablonec nad Nisou
Turnov
âeska Lípa
Fr˘dlant v âechách, Mikroregion Fr˘dlantsko (Nové Mûsto pod Smrkem,
Raspenava, Hejnice, Vi‰Àová, Bulovka, Jindfiichovice pod Smrkem, Bíl˘ Potok,
Habartice, Láznû Libverda, Krásn˘ Les, Kunratice, âernousy, Horní ¤asnice,
Hefimanice)
Nová Ves
SmrÏovka
âesk˘ Dub
Krompach

Podûkování patfií
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Spolupracujícím organizacím, firmám, institucím
APOSS Liberec p. o., Domov pro osoby se zdravotním postiÏením
Asociace nestátních organizací
Centrum intervenãních a psychosociálních sluÏeb Libereckého kraje 
Cukrovar Dobrovice – Tereos TTD, a.s.
Detoxifikaãní jednotky: Brno, Liberec, PlzeÀ-Lochotín, Apolináfi Praha 
Krajská hygienická stanice Liberec
Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Krajsk˘ úfiad Libereckého kraje
Laxus, o. s.
Magistrát mûsta Liberec
Mûstsk˘ úfiad Chrastava
Most k nadûji, o. s.
Nakladatelství UMÚN, s. r. o. Liberec
Neziskovky.cz
Nika Chrastava, s.r.o. 
NTI – consulting, s.r.o. Liberec
Obãanské sdruÏeni „D“ Liberec
PCCL, s. r. o.
Policie âR, obvodní oddûlení Chrastava
Poradna pro rodinu, manÏelství a mezilidské vztahy Liberec
Právní poradna A. N. O.
Prev-Centrum, o. s.
Prevent, o. s.
PROADIS (Svaz obãansk˘ch sdruÏení zab˘vajících se odborn˘mi, v˘zkumem
ovûfien˘mi ãinnostmi pro osoby ohroÏené sociálním vylouãením v souvislosti s
jejich rizikov˘m ãi problémov˘m chováním)
Probaãní a mediaãní sluÏba âR, Probaãní a mediaãní sluÏba Liberec
Psychiatrické léãebny âerven˘ DvÛr, Bílá Voda, Nechanice, Bûfikovice,
Kosmonosy, Bohnice, Opava, HavlíãkÛv Brod, Jihlava, CNS Tfiinec
Sekce terapeutick˘ch komunit
Semiramis, o. s.

Stfiedisko komplexní terapie Liberec
Stfiedisko Nadûje Liberec
·kola a matefiská ‰kola Nová Ves
Tiskárna Irbis Liberec
United Bakeries, a. s., pekárna Liberec
WHITE LIGHT I., o. s.

Lidem, ktefií nás uãí, inspirují, podporují, spolupracují s námi, peãují
o na‰e klienty
Olga Bártová, sociální pracovnice, Psychiatrická léãebna âerven˘ DvÛr 
MUDr. Markéta Bûlková, zubní lékafika, Mní‰ek u Liberce
Mgr. Bc. TaÈjana Bernátková, Odbor sociálních vûcí, Libereck˘ kraj
Mgr. Ivo Brát, spoluzakladatel komunity a vedoucí Centra intervenãních
a psychosociálních sluÏeb Libereckého kraje 
PhDr. David Cichák, vedoucí manÏelské poradny Liberec
Bc. Jaroslav Cvrãek, vedoucí odd. sociálních sluÏeb, Magistrát mûsta Jablonec
nad Nisou 
Jana âapková, sociální pracovnice, Psychiatrická léãebna Bohnice
MUDr. Ilona âerníková, gynekologická ordinace Chrastava
MUDr. Marcela Dikeocha, praktická lékafika, Mní‰ek u Liberce
Jifií Donát, O2 Telefónica CR, s. r. o., servisní technik
Kamila Drobná, zdravotní sestra, Mní‰ek u Liberce
MUDr. Jifií Dvofiáãek, fieditel a primáfi Psychiatrické léãebny âerven˘ DvÛr
Eva Egrtová, zpracování mezd
Ing. Petra Feixová, územní koordinátor komunitního plánování pro ORP Liberec
Jana Fryãová, místopfiedsedkynû správní rady Nadace ·kola hrou Liberec
Bohumila Hodná, zdravotnû-sociální pracovnice, Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Ing. Karol JeÏík, snování tkalcovsk˘ch válÛ
MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., odborn˘ fieditel SANANIM, o. s.
Mgr. Jan Knop, pfiípadov˘ supervizor t˘mu 
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MUDr. Veronika Kotková, primáfika oddûlení K20, Psychiatrická léãebna
Kosmonosy
Marcela Mare‰ová, ekonomka odboru sociálních sluÏeb, Libereck˘ kraj
Jaroslav Müller, starosta obce Nová Ves
MUDr. Ludmila Nedvûdová, odborná lékafika, Jaterní poradna Liberec
Michal Nûmec, v˘konn˘ fieditel Prevent, o. s.
MUDr. Tomá‰ Neumann, zástupce primáfie odd. psychiatrie, Krajská nemocnice
Liberec, a. s.
Jaroslava N˘vltová, b˘valá koordinátorka komunitního plánování soc. sl.,
Magistrát mûsta Liberec
Mgr. Pavel Plaãek, DiS., fieditel organizace Laxus, o. s. a Semiramis, o. s.
Mgr. Ondfiej Poãarovsk ,̆ fieditel Prev-Centrum, o. s.
MUDr. Jana Prattingerová, Krajská hygienická stanice Liberec 
Mgr. Ivana Radimecká, fieditelka WHITE LIGHT I., o. s.
PhDr. Josef Radimeck ,̆ Ph.D., MSc., odborn˘ fieditel WHITE LIGHT I., o. s.
Ladislav Raini‰, tiskrárna IRBIS, grafik
PaedDr. Martina Richterová-Tûmínová, vrchní odborná fieditelka SANANIM, o. s.
Mgr. Alexandra Roubalová, vedoucí programu Prev-Centrum, o. s.
Bc. Martina Rosenbergová, primátorka Statutárního mûsta Liberec
Ing. Pavel Ruta, jednatel firmy ERESCOM SMT, v. o. s.
Zdenûk Severa, SEKOM HS spol. s.r.o, – synchronizace plynov˘ch kotlÛ
Ing. Jitka Sochová, krajská protidrogová koordinátorka, Libereck˘ kraj
Mgr. Jolana Strnadová, vrchní sestra, psychiatrie Krajské nemocnice Liberec, a. s.

Václav Strouhal, DiS., manaÏer projektu IP1, KÚ LK
·árka Svaãinová, DiS., koordinátorka kurzÛ, obãanské sdruÏení „D“ Liberec
Petr ·ádek, plynoservis a údrÏba plynov˘ch kotlÛ v TK
Jifií ·ebek, pronajímatel prostor CAS
Ing. Martin ·ilar, kouã, NTI – consulting, s.r.o. Liberec 
PhDr. Milan ·tûpanoviã, psycholog, Liberec
Mgr. Hana ·trynclová, fieditelka Základní ‰koly v Nové Vsi 
MUDr. Katefiina Tau‰ová, psychiatrická ambulance Liberec
Mgr. Alena Tesarãíková, sociální pracovnice, Probaãní a mediaãní sluÏba Liberec
Bc. Katefiina Tomínová, manaÏerka Krajské koordinaãní struktury, IP3,
Libereck˘ kraj
MUDr. Jaroslav TrÏick ,̆ psychiatrická ambulance Liberec
Mgr. Petr Tulpa, ãlen rady kraje – fiízení sociálních vûcí, Krajsk˘ úfiad
Libereckého kraje
Martin Uzel, majitel ekologické zemûdûlské farmy Nová Ves
Ing. Lidie Vajnerová, pfiedsedkynû správní rady Nadace ·kola hrou Liberec 
Bc. Jan Vanûãek, oblastní fieditel NADùJE o.s.
Josef Vlãek, dobrovolník
Mgr. Vodiãková Michaela, vedoucí oddûlení plánování a financování sociálních
sluÏeb, Libereck˘ kraj
Dr. Jitka VodÀanská, t˘mová supervizorka
Ludûk Zitka, instalatér, Mní‰ek u Liberce

Pfiepis interview z oslavy 15. v˘roãí TK  9. 6. 2012

Libor

Jak na tebe pÛsobí dne‰ní v˘roãí? Kolikáté pro tebe je?

Jsem tady poprvé. V˘roãí pro mne znamená nadûji, uvidím lidi, ktefií vydrÏí venku abstinovat bez drog,  jsou ãistí, dozvím se od nich nûjak˘ vûci, jak to zvládaj venku bez drog. Jsem tady 6. mûsíc.

Koneãnû zaãínám pfiicházet k sobû, zaãínám mít snahu zmûnit sám sebe, venku na to nebyl ãas… tady ho mám, najít sám sebe.

Dûkuji a drÏ se sám sebe.
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