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Úvod 
Předkládáme souhrnnou zprávu o našich službách v roce 2022. Další informace o našich programech Vám 
rádi dodáme na vyžádání. 
 

Poslání, cíle, hodnoty, vize 
Posláním zapsaného ústavu ADVAITA je pomáhat lidem ohroženým rizikovým a závislostním chováním 
uskutečnit změny, které jim umožní žít zdravější a soběstačný život bez sociálního vyloučení. 
Za účelem naplnění svého poslání ústav provozuje dvě zařízení, ve kterých poskytuje tři adiktologicko sociální 
služby. V jednom ze zařízení nabízí také programy primární prevence rizikového chování.  
Naším cílem je, aby se uživatelé našich služeb zapojili do společnosti přiměřeně ke svému věku a ke svým 
možnostem.  
Vycházíme z následujících hodnot: zdraví, osobní růst, lidská důstojnost, sebeúcta, právo na sebeurčení, 
respekt k jedinečnosti, solidarita, úcta k životu.  
V naší vizi jsme stabilním poskytovatelem kvalitních a potřebných služeb v oblasti prevence a léčby závislosti 
a v oblasti primární prevence rizikového chování. 
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V roce 2022 jsme za významné finanční pomoci od Libereckého kraje a jeho obcí poskytovali násle-
dující služby: 

 
Ambulantní poradenství Advaita1 (AP) 
Ambulantní poradenství Advaita pomáhá uživatelům návykových látek a osobám ohroženým tzv. nelátkovými 
závislostmi zorientovat se ve své aktuální nepříznivé situaci, rozhodnout se pro další postup  
v řešení svých problémů a zvolené kroky uskutečnit. Služba usiluje o vytvoření či podporu motivace ke 
změnám vedoucím k opuštění závislostního chování. Kromě jednorázových konzultací a krátkých intervencí 
nabízí i delší systematickou spolupráci. Služba se poskytuje v Liberci, Frýdlantu, České Lípě, Jablonci nad 
Nisou, Semilech a v Turnově a je určena zejména občanům Libereckého kraje. 

Cílová skupina, okruh osob, kterým je služba určena 
Osoby, které z důvodu užívání návykových látek, hazardního hraní nebo jiného závislostního chování jsou 
nebo mohou být ohroženy sociálním vyloučením nebo mají problém se začleňováním do společnosti.  
Osoby, které s návykovými látkami experimentují, osoby na návykových látkách závislé, hazardní hráči  
a osoby s jinými projevy závislostního chování.  
Lidé, kteří jsou ohroženi závislostním chováním osob ve svém nejbližším okolí – příbuzní a blízcí uživatelů 
návykových látek či osob s tzv. nelátkovými závislostmi.  
Podmínkou spolupráce je objednat se a dostavit se v daném termínu ke konzultaci ve střízlivém stavu či aspoň 
bez projevů akutní intoxikace. 

Cíle služby, cílový stav uživatele služby 
Hlavním cílem služby je stabilizace klientů v oblasti adiktologické, zdravotní, sociální. Dále podpora příbuzných 
a blízkých osob užívajících návykové látky a osob s jiným závislostním chováním. U nezletilých osob je důležitá 
podpora v oblasti pedagogické, posílení a upevnění rodinného systému klientů, stabilizování rodiny jako místa 
bezpečí, růstu a zdravého vývoje jedince. 
Cíle programu ambulantního poradenství podrobněji: 

• Podávat informace o problematice návykových poruch a o možnostech v oblasti léčby závislostí.  
U dětí a mladistvých edukovat a preventivně působit na cílovou skupinu.  

• Poskytnout bezpečný prostor a podporu při řešení aktuální situace klienta a jeho rodiny  
v souvislosti se závislostním chováním. 

• Rozvíjet motivaci a kompetence klienta tak, aby dokázal svoji nežádoucí situaci řešit nebo 
možnému vzniku nepříznivé situace předcházet. 

• Zastavit prohlubování současného negativního stavu či krize a předcházet možným komplikacím 
včasnou intervencí. 

• Nabízet uživatelům odpovídající možnosti řešení jejich životní situace, včetně odkazů na služby 
poskytované jinými organizacemi, zejména pro klienty s další psychiatrickou nebo sociální zátěží. 

• Podporovat klienta v žádoucí změně ve vztahu k závislostnímu chování a k jejímu udržení.   
• Pomáhat zájemcům o další léčbu závislosti vhodnou vybrat, objednat se na ni a vystavit jim 

potřebná doporučení, případně jim pomoci zajistit ta, která služba sama nevydává. 
• Zájemcům o ambulantní řešení svého problému nabídnout možnost delší systematické 

spolupráce ve strukturovaném programu. Po jeho absolvování dále nabídnout odpovídající 
následnou péči.  

• Lidem, kteří neprojevili zájem o pravidelnou spolupráci, umožnit využívat službu nepravidelně, a kromě 
podání informací o problematice návykových poruch je podpořit i při řešení akutních problémů. 

• V indikovaných případech dlouhodobě a systematicky pracovat s rodinným systémem klienta, 
přispívat nejen k úzdravě jednotlivce, ale celé rodiny. 

 
1 Registrováno jako odborné sociální poradenství.  
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• Podpořit a obnovit proces socializace klienta, zaměřit se nejen na řešení problému návykového 
chování, ale také na další oblasti, které jsou potřebné pro zdravý vývoj jedince, jako např. vrstevnické 
vztahy, vzdělávání apod. 

• Klientům Doléčovacího programu ADVAITA, kteří přestali splňovat nároky tohoto programu, 
nabídnout odpovídající alternativu zapojením do programu ambulantního poradenství. Pomoci jim 
překonat období relapsu či recidivy. 

• Klientům jiných sociálních služeb se závislostním chováním nabídnout možnost řešit jejich problém 
tak, aby nevedl k porušování pravidel programu organizace a klient nemusel z důvodu svého 
závislostního chování z organizace odejít. 

• Nabízet klientům řešení své sociální situace s pracovníkem, který se specializuje na řešení 
přidružených sociálních problémů. Jedná se zejména o problémy v oblasti financí (řešení dluhů, 
žádost o sociální dávky), bydlení (hledání vhodného bydlení) a zaměstnání (sestavení životopisu, 
hledání práce). 

Cílový stav uživatelů služby v optimálním případě odpovídá naplnění jejich zakázky a potřeb.  
 

Komentované statistické údaje za celou službu odborného sociálního poradenství 
V průběhu roku 2022 jsme ve službě Ambulantní poradenství Advaita evidovali bez ohledu na věk, druh 
závislosti a včetně blízkých osob (rodiče, partneři) celkem 977 osob. Celkový počet osob ve službě je 
rozložen do jednotlivých poraden takto: v poradně v Liberci bylo 588 osob, v poradně v České Lípě bylo 142 
osob, v poradně v Jablonci nad Nisou jsme pracovali se 112 osobami, v poradně ve Frýdlantu se jednalo o 52 
osob, v poradně v Turnově bylo 50 osob a v poradně v Semilech 33 osob.  
Podrobné informace o jednotlivých poradnách, kde Ambulantní poradenství Advaita poskytujeme, 
píšeme v samostatné části „Jednotlivé krajské poradny pro závislosti“.  
Celkový počet osob ve službě (977 osob) je rozdělen na počet 687 uživatelů návykových látek  
a osob s nelátkovým typem závislostního chování2 a 290 příbuzných a blízkých osob.   
Meziročním srovnáním s rokem 2021 došlo k nárůstu počtu uživatelů návykových látek a osob s nelátkovým 
typem závislostního chování o 72 osob, zároveň narostl počet blízkých osob o 58, celkem došlo k navýšení 
počtu všech osob v programu o 130.  
Počet osob, které službu navštívily roku 2022 poprvé se navýšil z 360 osob roku 2021 na 383 osob roku 2022, 
nárůst je o 23 osob.   
Rozbor druhu užívaných drog a závislostního chování u uživatelů služby roku 2022 ukazuje, že 
nejpočetnější skupinou osob v programu byly osoby, které užívaly alkohol. Jejich počet narostl z 287 osob 
roku 2021 na 308 osob roku 2022. Nejčastějším klientem v této skupině osob byl muž ve věku průměrně 46 
let.   
Druhou nejpočetnější skupinou osob dle druhu užívané látky byli uživatelé pervitinu. Jejich počet narostl 
ze 185 osob roku 2021 na 210 roku 2022. Nejčastějším klientem v této skupině osob byl muž, pervitin užíval 
nosem a byl ve věku průměrně 30 let. 
Třetí nejpočetnější skupinou osob ve službě jsou osoby s nelátkovou závislostí. Jejich počet narostl z 83 osob 
roku 2021 na 90 roku 2022. K mírnému nárůstu došlo v počtu osob, které hrají automaty, sází (gambling), ale 
také v počtu osob, které hrají počítačové hry, sledují sociální sítě apod. (jiné nelátkové závislosti). V této 
skupině uživatelů bylo zastoupení mužů nejčastější, z celkového počtu 90 osob roku 2022 bylo 77 mužů. 
Průměrný věk osob s nelátkovou závislostí byl 35 let.  
 

 
2 Uživatele návykových látek, patologické hráče a osoby s jiným druhem závislostního chování v dalším textu označujeme 
zjednodušeně jako klienty-uživatele.  
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Bližší rozdělení počtu osob dle užívané látky a závislostního chování v průběhu posledních 3 let ukazuje 
tabulka.  

  2020 2021 2022 
Počet uživatelů nealkoholových drog 230 239 281 

- z toho heroin a jiné opioidy 7 4 1 

- z toho pervitin 178 185 210 

- z toho kokain 1 6 3 

- z toho kanabinoidy 34 35 44 

- z toho extáze 2 1 2 

- benzodiazepiny a jiné látky 8 8 21 

Počet uživatelů alkoholu 241 287 308 

Počet uživatelů tabáku 3 6 8 

Počet osob s nelátkovou závislostí 77 83 90 

- z toho gambling 61 65 68 
- z toho jiné nelátkové závislosti 16 18 22 

Celkový počet uživatelů drog a osob 
se závislostním chováním   

553 615 687 
 
Poměr žen a mužů v počtu uživatelů drog a závislostního chování je dle očekávání více nakloněn na stranu 
uživatelů mužů, jedná se o 440 mužů a 247 žen. Rozdělení můžeme procentuálně vyjádřit tak, že počet mužů 
tvořil 64 % z celkového počtu uživatelů drog a závislostního chování a počet žen 36 %. Nejvýraznější rozdíl 
v počtu žen a mužů evidujeme ve skupině osob s nelátkovou závislostí, naopak nejnižší rozdíl v zastoupení 
mužů a žen je ve skupině uživatelů alkoholu. Ve skupině osob s nelátkovou závislostí počet mužů tvořil 86 % 
z celkového počtu osob. Z celkového počtu osob, které užívaly alkohol, 308 osob, bylo 177 mužů a 131 žen. 
Počet mužů tvořil 57 % a počet žen tvořil 43 % z počtu uživatelů alkoholu.  
Poměr zastoupení mužů a žen mezi uživateli drog a závislostního chování je v průběhu posledních 2 let bez 
významných změn. Jak bylo řečeno, roku 2022 tvořil počet mužů 64 % z celkového počtu uživatelů drog  
a osob se závislostním chováním a v předchozím roce 2021 tvořil počet mužů 65 % z celkového počtu 
uživatelů drog a závislostního chování.   
Injekčně svou drogu užívalo 94 osob z celkového počtu 211 uživatelů pervitinu nebo opioidů, což je 45 %. 
V předchozím roce 2021 jsme evidovali 42 % osob, které užívaly pervitin nebo opioidy injekčně.    
Počet osob blízkých (nejčastěji se jedná o rodiče a partnery) ve službě v průběhu posledních let byl výrazně 
ovlivněn hygienickými omezeními v době pandemie. Roku 2022 jsme evidovali 290 blízkých osob, roku 2021 
to bylo 232 blízkých osob a v tzv. covidovém roce 2020 se jednalo pouze o 174 osob, přitom v předcházejícím 
roce 2019 jsme evidovali 230 osob blízkých.  
Všichni klienti Ambulantního poradenství Advaita mohou využít individuální, popřípadě rodinné  
a párové poradenství a terapii i skupinové aktivity (skupina pro patologické hráče, podpůrná skupina pro 
drogově závislé a závislé na alkoholu, skupina pro rodiče a blízké a kurz meditací všímavosti – mindfulness). 
Skupinové aktivity jsou zatím nabízeny jen v poradně v Liberci.  
Jedním z našich dlouhodobých cílů je pracovat na motivaci uživatelů návykových látek  
a osob s nelátkovým typem závislostního chování k pravidelné spolupráci, tyto klienty zařazujeme do 
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strukturovaného programu. Klienti ve strukturovaném programu mají pravidelnou docházku a v rámci 
individuálních rozhovorů pracují na naplnění své zakázky a cílů. V průběhu vzájemné spolupráce podporujeme 
silné stránky klienta a pracujeme s jeho slabými stránkami.  
Z celkového počtu 687 uživatelů drog a závislostního chování do strukturovaného programu docházelo 277 
osob. Krátkodobé nebo jednorázové poradenství využilo 410 uživatelů a 290 partnerů, rodičů a jiných 
blízkých osob. Tradičně většina osob měla zájem jen o jednorázové nebo krátkodobé poradenství. Což dle 
našeho názoru naplňuje požadavky této služby – přiměřeně nízkoprahové ambulantní poradenství a terapie. 
V průběhu roku 2022 proběhlo s klienty-uživateli 5464 aktivit individuální práce (1 aktivita trvá 30 minut). 
Celkový čas individuální práce s klienty byl 2 732 hodiny. V roce 2022 došlo ke změně definice evidovaných 
výkonů3. Srovnání počtu výkonů mezi roky 2022 a 2021 je proto složitější. Přepočtem výkonů roku 2021 podle 
metodiky pro rok 2022 nám vyjde počet 4 528 výkonů. V roce 2022 došlo k nárůstu počtu aktivit individuální 
práce zhruba o 21 %.  
Jednorázová poradenství probíhala podle možností pracovníků s čekací dobou průměrně 14 až 21 dní. 
V případě, že byli klienti v tíživé situaci, byla jim vždy neodkladně poskytnuta krizová intervence a zprostřed-
kovány další služby. Někteří využívali možnosti anonymní spolupráce.   
K individuální práci patří posouzení stavu zájemce a navržení vhodné léčby. V řadě případů jsme doporučili 
a pomohli zařídit konkrétní léčebnu, vystavili žádaná doporučení a pomohli klientovi s vyřízením potřebných 
dokladů. Do doby, než klient mohl do ústavní léčby nastoupit, jsme s ním ambulantně pracovali a podporovali 
jeho motivaci ke změně. 
V průběhu dlouhodobé spolupráce se u klientů zaměřujeme na hledání vnitřních sil k provádění takových 
změn v jejich životě, s nimiž budou klienti v souladu a které povedou k dosažení životní stability bez 
závislostního chování. Klienti využívají individuální konzultace i podporu skupiny. Nabízíme skupinu pro 
patologické hráče, podpůrnou skupinu pro drogově závislé a závislé na alkoholu a kurz nebo jednotlivá setkání 
meditací všímavosti.  
Rodičům, partnerům a dalším blízkým jsme od dubna 2022 začali po delší pauze opět nabízet jednou měsíčně 
skupinu pro osoby blízké.    
Skupina pro patologické hráče probíhá jednou za dva týdny v podvečerních hodinách. V roce 2022 proběhly 
24 skupiny. Klienti před zařazením do skupiny absolvují minimálně vstupní rozhovor, kde si stanovují zakázku, 
domlouváme se na docházce do programu, informujeme je o právech a povinnostech. V roce 2022 touto 
skupinou prošlo 25 osob, průměrně se každé skupiny účastnilo 5 osob. Ve většině případů klienti alespoň 
zpočátku docházejí také na individuální rozhovory, které jim umožnují snadnější stabilizaci a ukotvení v jejich 
běžném životě.  
Podpůrná skupina pro závislé na návykových látkách se koná také jednou za dva týdny v podvečerních 
hodinách. V roce 2022 se uskutečnilo 26 skupin pro drogově závislé a závislé na alkoholu. Před zařazením 
do skupiny mají tito klienti povinnost absolvovat několik individuálních rozhovorů, aby prokázali svou motivaci 
pro práci ve skupině. Ve skupině si společně pomáhali upevňovat svá rozhodnutí k další léčbě, řešili 
problematická témata a byli si vzájemně vzorem i oporou. V roce 2022 touto skupinou prošlo 27 uživatelů 
návykových látek, průměrně se každé skupiny účastnilo až 5 osob.   
Kurz meditací všímavosti (mindfulness meditací) je uzavřený kurz, který probíhal jednou týdně v období 8 
týdnů. Kurz vychází z klinicky ověřených programů kognitivní terapie založené na mindfulness  
a z prevence relapsu založené na mindfulness. Roku 2022 se uskutečnily 3 kurzy, navíc pro absolventy kurzů 
jsme nabízeli další meditační setkání. Celkem proběhlo 24 skupinových meditačních setkání pro 20 osob, 

 
3 Výkony jsou definovány v příručce Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb, vydané Úřadem vlády 
České republiky. Dostupné na webu https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/vyrocni-zpravy/seznam-a-
definice-vykonu-adiktologickych-odbornych-sluzeb-200338.  
Jedná se pouze o čas strávený s klienty tváří v tvář. Čas nezahrnuje přípravu, zápisy z konzultací ani další přímou 
práci s klienty mimo definované výkony. 
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průměrně se každého setkání účastnily 3 až 4 osoby. Před účastí na kurzu probíhá přiblížení a vysvětlení 
základů mindfulness meditací. Někteří mají mylné představy o meditaci nebo negativní zkušenost s relaxačním 
cvičením z pobytové léčby. Cílem nácviku meditací všímavosti je, aby byl závislý schopen včas rozpoznat 
souhrn kognitivních, emocionálních a behaviorálních procesů, které v něm probíhají a mohou vést 
k opětovnému užití drogy nebo zopakování závislostního chování.   
Skupiny pro osoby blízké se konaly vždy první pondělí v měsíci. Ve skupině nabízíme podporu a sdílení 
zkušeností blízkých uživatelů drog a osob se závislostním chováním, možné způsoby řešení situace, 
informace o případné léčbě. Nejtěžším úkolem osob blízkých bývá nenechat se využívat závislostním 
chováním blízkého. Celkem se uskutečnilo 8 skupin s celkovým počtem 17 účastníků skupiny, průměrně se 
každé skupiny účastnily 3 až 4 osoby.  
Příbuzným uživatelů drog a osob se závislostním chováním rovněž nabízíme individuální nebo vícečlenné 
rodinné konzultace. Během roku 2022 jsme uskutečnili 703 aktivit práce s rodinou pro 386 účastníků těchto 
sezení. V předchozím roce 2021 jsme evidovali 565 výkonů.  
 
Celkový čas všech evidovaných výkonů byl roku 2022 za celou službu 3 445 hodin. V roce 2021 to bylo 
2 890 hodin. Meziročně došlo k nárůstu téměř o 555 hodin.  
Do tabulky k výši celkového času všech poskytnutých výkonů přidáváme počty nejčastěji poskytovaných 
výkonů. 

 Počet výkonů v roce Ambulantní 
poradenství 2021 

Ambulantní 
poradenství 2022 

Meziroční 
srovnání 

Individuální práce – počet výkonů 4 528 5 464 + 936 

Práce s rodinou – počet výkonů 565 703 + 138 

Celkový čas výkonů v minutách 173 420 206 690 + 33 270 

 
Pro zajímavost uvádíme počet neproběhlých konzultací, kdy klient na domluvenou schůzku nepřijde nebo 
se omluví méně než 24 hodin před konzultací. Neproběhlou konzultaci nevykazujeme jako provedený výkon, 
ale rezervovaný čas nemůžeme nabídnout jiným klientům.  V roce 2022 se jednalo o 1 426 neproběhlých 
konzultací. Konzultace trvají většinou hodinu. Podíl času neproběhlých konzultací na celkovém času 
objednaných konzultací tak činil 29 %4. V roce 2021 jsme evidovali 1077 neproběhlých konzultací (27 %). 
Meziročně došlo k nárůstu o 349 těchto tzv. promarněných konzultací a i jejich podíl na celkovém počtu 
objednaných konzultací se mírně zvýšil. Často dochází k propadnutí prvních konzultací po objednání. Ani přes 
připomínání blížících se termínů prostřednictvím SMS se nám nedařilo v roce 2022 vysoký počet propadnutých 
konzultací snížit. Hledáme další možnosti, jak tento jev ovlivnit. 
Počet úvazků pro přímou práci s klienty se v rámci celé služby ve srovnání s předchozím rokem nezvýšil. Ke 
změně došlo v provozní době poradny v Jablonci nad Nisou, kde došlo k rozšíření provozní doby poradny ze 
2 na 3 dny v týdnu. Důvodem byla předchozí dlouhodobě naplněná kapacita poradny. K menší úpravě 
provozní doby došlo také v průběhu roku v poradně v Semilech, kde se počet dnů provozu poradny v měsíci 
zvýšil ze 2 na 3 dny.    
 
 

 
4 1426*60/(1426*60+206690)=0,29 
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Další informace o službě 
V rámci ambulantního poradenství spolupracujeme se zařízeními, kde se specializují na léčbu závislostí. 
Zprostředkovávali jsme nástupy klientů do psychiatrických nemocnic, nebo klienti naopak přecházeli do 
našeho programu po absolvované léčbě v některé z psychiatrických nemocnic. Převážně se jedná o PN 
Kosmonosy, PN Horní Beřkovice, PL Červený Dvůr, ale také o libereckou nemocnici a její detoxifikační 
oddělení. 
Velmi si ceníme spolupráce s regionálními zařízeními, jejichž cílové skupiny vedle bezdomovectví, dalších 
psychiatrických diagnóz nebo jiných znevýhodnění mají rovněž problémy se závislostí. Jaká konkrétní 
spolupráce probíhá v rámci jednotlivých poradenských pracovišť, popisujeme v části „Jednotlivé krajské 
poradny pro závislosti“.    
 
Všichni členové odborného týmu se i v roce 2022 vzdělávali. Kromě dalšího vzdělávání sociálních pracovníků 
podle zákona 108/2006 Sb. si zvyšovali svoji odbornost i dalšími kurzy a výcviky. Pracovní tým se pravidelně 
účastnil týmových porad, které probíhaly jedenkrát týdně a týmových konferencí čtyřikrát ročně. Supervize 
týmu se konaly jednou za 6 týdnů.   
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Jednotlivé krajské poradny pro závislosti 
Od roku 2021 jsou všechna poradenská pracoviště zařazena do Základní sítě sociálních služeb Libereckého 
kraje.  
Děti a mladistvé zahrnujeme do informací o jednotlivých poradnách, ale za nimi následuje ještě samostatná 
kapitola věnovaná nezletilým klientům – „Adiktologické služby pro děti a mládež“. 
 
Liberec (provozní doba pondělí 13–18 hodin, úterý až čtvrtek 9-18 hodin, pátek 9–17 hodin) 

V liberecké poradně jsme v průběhu roku 2022 pracovali celkem s 588 osobami. Z tohoto počtu bylo 410 
uživatelů drog a osob se závislostním chováním a 178 rodinných příslušníků a blízkých. Z počtu 410 klientů-
uživatelů bylo 201 osob, které službu navštívily poprvé.  
V roce 2021 nás kontaktovalo celkem 478 osob, roku 2022 došlo k nárůstu počtu o 110 osob. Konkrétně došlo 
k nárůstu počtu klientů-uživatelů o 53 osob a počtu rodičů a jiných blízkých o 57 osob.  
Počet klientů-uživatelů, kteří program navštívili poprvé, se ve srovnání s předchozím rokem nezvýšil, roku 
2022 byl počet prvních kontaktů s programem 201 a v roce 2021 byl tento počet 205.  
K navýšení došlo v počtu osob do 18 let věku a jejich blízkých. Roku 2022 jsme v liberecké poradně pracovali 
s 36 dětskými klienty a jejich rodiči a blízkými v počtu 45 osob. V roce 2021 jsme evidovali 11 dětských klientů 
a 15 jejich rodinných příslušníků.  
Pohledem na látky, které užívali klienti poradny, se ukazuje, že se po 2 letech zastavil výrazný nárůst počtu 
uživatelů alkoholu, a naopak se meziročně zvýšil počet uživatelů drog, převážně pervitinu.  
 
Počet osob v ambulantním poradenství – Liberec 

  Liberec 2021 Liberec 2022 
Počet uživatelů nealkoholových drog 136 170 
- z toho heroin a jiné opioidy 4 1 

- z toho pervitin 99 124 

- z toho kokain 4 3 

- z toho kanabinoidy 20 23 

- z toho extáze 1 2 

- benzodiazepiny a jiné látky 8 17 

Počet uživatelů alkoholu 173 175 

Počet uživatelů tabáku 0 5 

Počet osob s nelátkovou závislostí 48 60 

- z toho gambling 38 43 
- z toho jiné nelátkové závislosti 10 17 
Celkový počet uživatelů návykových látek a osob se 
závislostním chováním   

357 410 
 
Meziročním srovnáním evidujeme v roce 2022 v Liberci více osob s nelátkovou závislostí a uživatelů tabáku. 
V obou případech nárůst významně ovlivnili děti a mladiství v programu. U nelátkových závislostí z počtu 60 
osob řešilo jiné nelátkové závislosti než patologické hráčství 17 osob, z toho bylo 13 dětí a mladistvých. 
Uživatelů tabáku bylo celkem 5, z toho byly 4 osoby ve věku do 17 let.   
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Z celkového počtu 410 uživatelů drog a osob se závislostním chováním využilo služeb poradny 241 osob 
jednorázově, popřípadě docházely krátkodobě, 169 osob bylo v dlouhodobém programu ambulantní léčby. 
V předchozím roce 2021 z počtu 357 uživatelů drog a osob se závislostním chováním bylo 229 osob 
v jednorázovém nebo krátkodobém kontaktu a 128 osob v dlouhodobém programu ambulantní léčby. Došlo 
k navýšení počtu osob v dlouhodobém kontaktu o 41 osob.  
Celkový čas všech poskytnutých výkonů v poradně v Liberci roku 2022 byl 2 293 hodin, což je o 24 925 minut 
více než roku 2021, kdy byl celkový čas 1 878 hodin. Nárůst je o 415 hodin.   
 

 Počet výkonů* v roce Liberec 2021 Liberec 2022 Meziroční 
srovnání 

Individuální práce – počet výkonů 2 828 3 531 + 703 

Práce s rodinou – počet výkonů 388 442 +54 

Celkový čas výkonů v minutách 112 650 137 575 + 24 925 

 
K nárůstu počtu výkonů došlo nejvíce u výkonu individuální práce a práce s rodinou. U těchto výkonů došlo 
k navýšení počtu v součtu o 757 výkonů, což odpovídá asi 378 hodinám. Zbývajících 37 hodin nárůstu 
celkového času poskytnutých výkonů roku 2022 v poradně v Liberci je rozděleno do nárůstu počtu výkonů, 
jako je krátký rozhovor s klientem, nepřímá práce ve prospěch klientů apod.    
Liberecká poradna zatím jako jediná nabízí skupinové aktivity, které blíže popisujeme v souhrnných 
informacích o službě.  
V Liberci v rámci programu spolupracujeme se specializovanými zařízeními jako je např. Oddělení sociálně 
právní ochrany dětí Magistrátu města Liberec, Probační a mediační služba v Liberci, Centrum bydlení Liberec, 
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci, ale také Úřad práce v Liberci a další. Často 
našim klientům doporučujeme kontakt s Občanskou poradnou „D“ v Liberci, kde řeší zejména právní otázky 
spojené s dluhy, nebo libereckou pobočkou organizace Člověk v tísni. Společné klienty máme také s Centrem 
pro lidi bez domova Naděje a s libereckou pobočkou organizace Fokus. Úzkou spolupráci ve všech 
terapeutických programech organizace máme navázanou s psychiatrickou ambulancí MUDr. Michaely 
Krtičkové.  
Osvědčují se nám setkání se zástupci týmů spolupracujících organizací. V roce 2022 jsme se potkali 
s pracovníky Azylového domu pro ženy a rodiny organizace Návrat v Liberci, kde jsme také vedli besedu 
s klientkami domova. Navštívili jsme organizaci Rytmus Liberec, o.p.s., kde jsme začali spolupracovat v oblasti 
zaměstnávání osob se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním v běžném pracovním prostředí. Besedovali 
na specializovaném oddílu pro výkon ochranného léčení protitoxikomanického a protialkoholního ve věznici 
Rýnovice. Navštívili jsme příjmové oddělení pro ženy léčící se ze závislosti na návykových látkách 
Psychiatrické nemocnice Bohnice. Společná schůzka rovněž proběhla se zástupci týmu Fokus Liberec, o.p.s. 
S organizací Fokus jsme navázali užší spolupráci formou setkávání komunitních a adiktologických služeb 
skrze duální stoly v Libereckém kraji. Setkávání se účastní nejen zástupci organizace Fokus, o.p.s., ale také 
organizace Rytmus Liberec o.p.s. a organizace Most k Naději z.s., která provozuje K-centrum a terénní 
programy v Liberci a okolí.  

 
Jablonec nad Nisou (provozní doba každé pondělí a úterý 9–17 hodin, každou středu od 9–15 hodin) 
V průběhu roku 2022 navštívilo poradnu v Jablonci nad Nisou celkem 112 osob. Z tohoto počtu bylo celkem 
83 uživatelů drog a osob se závislostním chováním a 29 osob blízkých. Z počtu 83 klientů-uživatelů poradnu 
navštívilo 57 osob poprvé. V roce 2021 přišlo do poradny poprvé 45 klientů uživatelů. 
Srovnáním posledních dvou let se roku 2022 zvýšil počet uživatelů drog a osob se závislostním chováním  
o 9 osob, u osob blízkých je nárůst o 7 osob.  
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Z počtu 83 uživatelů drog a osob se závislostním chováním nejvíce osob řešilo problém s užíváním alkoholu 
a pervitinu.  
 
Počet osob v ambulantním poradenství – Jablonec nad Nisou 

  Jablonec nad Nisou 
2021 

Jablonec nad Nisou 
2022 

Počet uživatelů nealkoholových drog 31 30 
- z toho heroin a jiné opioidy 0 0 

- z toho pervitin 27 26 

- z toho kokain 1 0 

- z toho kanabinoidy 3 3 

- z toho extáze 0 0 

- benzodiazepiny a jiné látky 0 1 

Počet uživatelů alkoholu 35 42 

Počet uživatelů tabáku 1 0 

Počet osob s nelátkovou závislostí 7 11 

- z toho gambling 3 6 
- z toho jiné nelátkové závislosti 4 5 
Celkový počet uživatelů drog a osob se závislostním 
chováním  74 83 

 
Z celkového počtu klientů uživatelů je 10 osob mladších 18 let, polovina z nich řeší problém s hraním 
počítačových her.  
Roku 2022 byl celkový čas všech poskytnutých výkonů 348,5 hodiny. V předchozím roce 2021 se jednalo  
o 203,75 hodiny. Nárůst počtu času všech poskytnutých výkonů je v roce 2022 oproti předchozímu roku 
o 71 %.  
 

 Počet výkonů* v roce Jablonec nad 
Nisou 2021 

Jablonec nad 
Nisou 2022 

Meziroční 
srovnání 

Individuální práce – počet výkonů 324 577 + 253 

Práce s rodinou – počet výkonů 65 95 +30 

Celkový čas výkonů v minutách 12 225 20 910 + 8 685 

 
Nejvíce společných klientů máme s Probační a mediační službou, s níž je také navázána nejužší spolupráce. 
Dále spolupracujeme s psychiatry v Jablonci nad Nisou, v Železném Brodě i Liberci, s kurátory pro dospělé  
i mládež v Jablonci nad Nisou i Tanvaldu, s libereckou pobočkou organizace Fokus, o.p.s., Rodinným centrem 
Maják z Tanvaldu, věznicí v Rýnovicích a dalšími subjekty, které působí na území ORP Jablonec nad Nisou. 
 
Semily (provozní doba roku 2022 každý čtvrtek kromě 4. týdně v měsíci v čase 9–17 hodin) 
Do Poradny v Semilech přišlo za rok 2022 celkem 33 osob, z toho bylo 20 uživatelů drog a osob se 
závislostním chováním a 13 osob blízkých. Z počtu klientů-uživatelů poradnu navštívilo poprvé 17 osob.   
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Ve srovnání s rokem 2021 došlo ke snížení počtu všech osob, které využily služeb poradny. K významnému 
snížení počtu osob došlo ve věkové kategorii nezletilých osob, kterých bylo roku 2022 včetně blízkých osob 
13, v roce 2021 se jednalo o 18 nezletilých osob včetně jejich blízkých.  
Nejčastěji klienti uživatelé řešili roku 2022 problém s užíváním alkoholu. 
 
Počet osob v ambulantním poradenství – Semily  

  Semily 2021 Semily 2022 
Počet uživatelů nealkoholových drog 11 8 
- z toho heroin a jiné opioidy 0 0 

- z toho pervitin 5 4 

- z toho kokain 0 0 

- z toho kanabinoidy 6 4 

- z toho extáze 0 0 

- benzodiazepiny a jiné látky 0 0 

Počet uživatelů alkoholu 10 9 

Počet uživatelů tabáku 1 1 

Počet osob s nelátkovou závislostí 6 2 

- z toho gambling 6 2 
- z toho jiné nelátkové závislosti 0 0 
Celkový počet uživatelů drog a osob se závislostním  
chováním   

28 20 
 
Počet minut celkového času všech poskytnutých výkonů se ale zvýšil. Nárůst počtu času všech poskytnutých 
výkonů je v roce 2022 oproti předchozímu roku skoro o 62 %.  
 

 Počet výkonů* v roce Semily 2021 Semily 2022 Meziroční 
srovnání 

Individuální práce – počet výkonů 94 155 + 61 

Práce s rodinou – počet výkonů 18 28 + 10 

Celkový čas výkonů v minutách 3 640 5 890 + 2 250 

 
Nárůst počtu výkonů navzdory snížení počtu osob v poradně bude dán tím, že se dařilo držet uživatele drog  
a osob se závislostním chováním častěji v kontaktu. Zvýšená dostupnost služby má dobrý vliv na udržení 
klientů ve službě, proto v roce 2023 rozšiřujeme provozní dobu poradny na frekvenci 1x týdně.  
V roce 2022 došlo k personální změně na pozici terapeutky poradny, změna proběhla bez komplikací.  
Spolupráce je navázána s místní pobočkou Probační a mediační služby ČR, kurátorkou pro dospělé 
z Městského úřadu v Semilech a MUDr. Šlechtou, s nímž máme několik společných klientů. Účastníme se 
v Semilech komunitního plánování a navštívili jsme také setkání Klubu lidí usilujících o střízlivost (KLUS).  
Poradnu využívají převážně obyvatelé menších měst a obcí z Libereckého kraje.  
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Česká Lípa (provozní doba každý čtvrtek a každý pátek 10–17 hodin) 
Za sledované období využilo služeb poradny celkem 142 osob, z toho bylo 100 uživatelů drog a osob se 
závislostním chováním a 42 osob blízkých.  
V porovnání s rokem 2021 se zvýšil počet klientů uživatelů o 14 osob. Dle preference užívané látky byla 
nejpočetnější skupina osob, které užívaly návykové látky. Ve srovnání s předchozím rokem se roku 2022 
výrazněji zvýšil počet uživatelů nealkoholových drog, konkrétně z 31 na 44 osob.  
 
Počet osob v ambulantním poradenství – Česká Lípa  

  Česká Lípa 2021 Česká Lípa 2022 
Počet uživatelů nealkoholových drog 31 44 
- z toho heroin a jiné opioidy 0 0 

- z toho pervitin 27 32 

- z toho kokain 1 0 

- z toho kanabinoidy 3 9 

- z toho extáze 0 0 

- benzodiazepiny a jiné látky 0 3 

Počet uživatelů alkoholu 38 44 

Počet uživatelů tabáku 1 1 

Počet osob s nelátkovou závislostí 16 11 

- z toho gambling 13 9 
- z toho jiné nelátkové závislosti 3 2 
Celkový počet uživatelů drog a osob se závislostním 
chováním   

86 100 
 
Z celkového počtu 100 uživatelů bylo 10 osob mladších 18 let. 
Nejvíce využívanou službou zůstává individuální práce a práce s rodinou.  
 

 Počet výkonů* v roce Česká Lípa 
2021 

Česká Lípa 
2022 

Meziroční 
srovnání 

Individuální práce – počet výkonů 602 541 - 61 

Práce s rodinou – počet výkonů 54 77 + 23 

Celkový čas výkonů v minutách 20 940 20 070 - 870 

 
Roku 2022 byl celkový čas všech poskytnutých výkonů 20 070 minut, což je 334,5 hodiny. V předchozím roce 
2021 se jednalo o 20 940 minut, což je 349 hodin. V roce 2022 došlo ke snížení času všech poskytnutých 
výkonů o 14,5 hodiny, což jsou asi 4 %.  
Poradna v České Lípě je dlouhodobě pracoviště, mimo poradnu v Liberci, s nejvyšším počtem klientů. Počet 
poskytnutých výkonů je však nižší než např. v poradně v Jablonci nad Nisou, která vykazuje nižší počet klientů. 
Hlavním důvodem této skutečnosti je, že poradna v České Lípě je otevřena dva dny v týdnu. Dlouhodobě má 
zcela naplněnou kapacitu, objednací termíny pro klienty jsou přibližně 1 měsíc. V případě, že má klient zájem 
o dlouhodobou péči, čeká na první konzultaci 1 měsíc, jestliže má zájem pokračovat v péči, čeká další měsíc 
na zařazení do programu a pravidelné termíny konzultací. Velká část klientů se kvůli této skutečnosti do služby 
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nevrátí. Z toho důvodu poradna eviduje velký počet promarněných konzultací, což je čas, na který se klient 
objednal, ale na domluvené setkání nedorazil. Počet promarněných konzultací v České Lípě roku 2022 byl 
226. Celkový počet výkonů mohl být vyšší o 452 výkonů individuální práce v případě, že by každá promarněná 
konzultace trvala 60 minut. Z důvodu vysoké poptávky po službě v poradně v České Lípě usilujeme o rozšíření 
provozní doby poradny. 
V roce 2022 službu oslovovaly opět především osoby na základě doporučení psychiatrů soukromé 
psychiatrické praxe MUDr. Ladislava Hnídka, v jejíchž prostorách je poradna umístěna. Dále pak na základě 
doporučení Probační a mediační služby ČR, pobočka Česká Lípa, která do služby doporučuje klienty se 
soudně nařízenou ambulantní léčbou. 
 
Frýdlant (provozní doba každé úterý 9–17 hodin) 
Služeb poradny využilo v průběhu roku celkem 52 osob, z toho bylo 40 uživatelů drog a osob se závislostním 
chováním a 12 osob blízkých. 
Ve srovnání s předchozím rokem došlo k navýšení počtu klientů uživatelů z 37 na 40 osob. U osob blízkých 
zaznamenáváme pokles z 21 na 12 osob. Počet osob, které poradnu navštívily poprvé, zůstal na čísle 21. 
Z celkového počtu 40 klientů-uživatelů docházelo do poradny 20 osob jednorázově a krátkodobě, 20 klientů 
se účastnilo dlouhodobého programu ambulantní léčby. Zájem o dlouhodobější kontakt navazuje na minulý 
rok a je stabilnější. 
Nejčastěji užívanou látkou mezi klienty uživateli byl alkohol. 
 
Počet osob v ambulantním poradenství – Frýdlant 

  Frýdlant 2021 Frýdlant 2022 
Počet uživatelů nealkoholových drog 17 18 

- z toho pervitin 16 16 

- z toho kanabinoidy 1 2 

Počet uživatelů alkoholu 18 19 

Počet uživatelů tabáku 2 0 

Počet osob s nelátkovou závislostí 0 3 

- z toho gambling 0 3 
- z toho jiné nelátkové závislosti 0 0 
Celkový počet klientů-uživatelů 37 40 

 
Z celkového počtu 40 uživatelů drog a osob se závislostním chováním byla pouze 1 osoba mladší 18 let. 
V předchozím roce poradnu navštívili 3 nezletilí. 
Meziroční srovnání celkového času všech poskytnutých výkonů ukazuje zhruba 7 % nárůst. S tím může 
souviset, že roku 2022 se v této poradně snížil počet promarněných konzultací. V roce 2021 evidujeme 70 
promarněných konzultací a roku 2022 počet klesl na 59.   

 Počet výkonů* v roce Frýdlant 2021 Frýdlant 2022 Meziroční 
srovnání 

Individuální práce – počet výkonů 280 338 + 58 

Práce s rodinou – počet výkonů 21 15 - 6 

Celkový čas výkonů v minutách 10 035 10 730 + 695 
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Kapacita poradny je dostatečná a může reagovat na vyšší zájem klientů. 
Pozitivně hodnotíme spolupráci úřadů a dalších spolupracujících organizací v regionu, za zmínku stojí 
sdružující aktivity MAS Frýdlantsko, z. s. Naopak negativně vnímáme nedostupnost psychiatrické péče, což 
je ale dlouhodobý jev. Ne zcela vyhovující zůstává i situace s ubytovnami či dostupným sociálním bydlením 
ve Frýdlantském výběžku.  
 
Turnov (provozní doba v úterý střídavě 9–17 hodin a 9–15 hodin) 
V průběhu roku využilo služeb poradny celkem 50 osob, z toho bylo 34 uživatelů drog a osob se závislostním 
chováním a 16 osob blízkých. V tomto poradenském pracovišti se roku 2022 oproti předchozímu roku mírně 
zvýšil počet klientů uživatelů z 33 na 34 osob a výrazně se zvýšil počet osob blízkých, kterých roku 2022 bylo 
16 osob, ale roku 2021 pouze 7 osob.  
Z počtu 34 klientů-uživatelů bylo v dlouhodobém kontaktu 8 osob.  
V roce 2022 v Turnově vyhledala pomoc jedna nezletilá osoba se závislostí na marihuaně.   
K nejvyššímu nárůstu počtu osob došlo ve skupině uživatelů alkoholu. Naopak poklesu došlo u počtu osob 
s nelátkovým typem závislosti.  
 
Počet osob v ambulantním poradenství – Turnov 

  Turnov 2021 Turnov 2022 
Počet uživatelů nealkoholových drog 13 11 

- z toho pervitin 11 8 

- z toho kanabinoidy 2 3 

Počet uživatelů alkoholu 13 19 

Počet uživatelů tabáku 1 1 

Počet osob s nelátkovou závislostí 6 3 

- z toho gambling 5 3 
- z toho jiné nelátkové závislosti 1 0 
Celkový počet uživatelů drog a osob se závislostním 
chováním 33 34 

 
Do této poradny docházejí klienti do služby dlouhodobě a pravidelně. Počet klientů se v roce 2022 zvýšil, takže 
některým stabilizovaným klientům v dlouhodobém kontaktu jsme nabízeli pouze tzv. udržovací čas konzultace 
v délce 30 minut. Důvodem bylo, abychom mohli poskytnout naše služby co největšímu počtu klientů. 
Meziročním srovnáním došlo v této poradně ke snížení výše celkového času všech výkonů o 2 415 minut, což 
je 40,25 hodiny. Snížení výše celkového času všech výkonů je asi o 17 %.  
 

 Počet výkonů* v roce Turnov 2021 Turnov 2022 Meziroční 
srovnání 

Individuální práce – počet výkonů 400 322 - 78 

Práce s rodinou – počet výkonů 19 46 + 27 

Celkový čas výkonů v minutách 13 930 11 515 - 2 415 
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V kontaktu jsme zejména s Probační a mediační službou ČR v Semilech, dále s OSPOD při Městském úřadě 
v Turnově a s organizacemi Centrum pro rodinu Náruč, z. s., Turnov a Fokus, z. ú., Turnov. Některé klienty 
máme společné.  
 

Adiktologické služby pro děti a mládež  - 2022 
S dětmi a mladistvými pracujeme v rámci Ambulantního poradenství Advaita již tři roky. První dva roky jsme 
adiktologickou práci s dětmi evidovali v samostatném projektu s názvem „Adiktologické služby pro děti  
a mládež“. Od roku 2022 vykazujeme počet osob a výkonů v Ambulantním poradenství Advaita souhrnně bez 
rozdílu věku nebo závislostního chování. V této části ze statistiky souhrnného projektu vybíráme počty dětí  
a mladistvých, včetně jejich blízkých, se kterými jsme v rámci poradenských pracovišť pracovali.  
S nezletilými a jejich blízkými pracujeme ve všech poradnách. V průběhu roku 2022 využilo této služby 
v součtu dětí a mladistvých a jejich blízkých v poradně v Semilech 13 osob, v poradně v Jablonci nad Nisou 
19 osob, v poradně v Liberci 81 osob, v poradně v České Lípě 27 osob, v poradně ve Frýdlantu 3 osoby  
a v poradně v Turnově 2 osoby. Nadále platí, že se jedná o jedinou specializovanou službu adiktologické péče 
pro děti a mladistvé v Libereckém kraji.  
Meziročním srovnáním došlo roku 2022 k nárůstu poskytnutých výkonů i počtu osob, které využívaly naše 
služby. Především v poradně v Liberci je oproti roku 2021 nárůst počtu nezletilých osob v programu více než 
trojnásobný. Roku 2022 se potvrdil náš předpoklad, že služba najde svou klientelu a že je v kraji potřebná. 

Cílová skupina 
Tento program je určen dětem a mládeži do 18 let věku, kteří škodlivě užívají nějakou legální či nelegální 
návykovou látku nebo s ní experimentují, popřípadě se potýkají s tzv. nelátkovým typem závislosti (nadměrné 
užívání počítače, telefonu, internetu a mobilních aplikací). Program je určen také pro rodiče  
a blízké klientů.  

Nabízené aktivity 
Program je možné využít jako jednorázové poradenství, popř. jako dlouhodobou soustavnou péči. Dlouhodobá 
péče je poskytována na základě písemné smlouvy, je stanoven kontrakt pro práci s klientem  
a rodinou. Služby je možné poskytovat v rozsahu 3 až 12 měsíců. Po vzájemné domluvě je možné délku účasti 
v programu prodloužit. Při vstupu do programu se klienti zavazují k minimální účasti na terapeutických 
aktivitách, především na individuálních konzultacích s dítětem a rodinných konzultacích. Skupinové  
a individuální poradenství pro rodiče klientům doporučujeme. 

Komentované statistické údaje a další vybrané informace o činnosti v roce 2022 
Adiktologickou práci s dětmi a mladistvými roku 2022 v rámci ambulantního poradenství hodnotíme jako 
úspěšnou. V průběhu roku jsme mimo jiné pokračovali v propagaci služby. Díky programům primární prevence 
se informace opakovaně dostávají do povědomí žáků a učitelů na školách v Libereckém kraji. Ve spolupráci 
pokračujeme s dalšími službami a institucemi v kraji.   
V roce 2022 evidujeme 64 nezletilých uživatelů návykových látek a osob se závislostním chováním a jejich 81 
rodičů a blízkých. S ohledem na druh užívané návykové látky a návykového chování s námi spolupracovalo 
30 uživatelů nealkoholových drog, z toho 17 osob užívalo marihuanu, 10 osob pervitin, 2 osoby užívaly léky  
a 1 osoba kratom. Alkohol užívalo 8 osob, tabák 6 osob a nelátkový typ závislosti, především gaming (hraní 
počítačových her), řešilo 20 osob. 
Průměrný věk uživatelů nealkoholových drog byl 15,3 let, uživatelů alkoholu 15,5 let, uživatelů tabáku 14,5 let 
a v případě osob s problémem nelátkových závislostí se jednalo o 14,3 let. 
Z počtu 64 nezletilých uživatelů návykových látek a osob se závislostním chováním do služby roku 2022 
vstoupilo 43 nových osob. Zbývajících 21 osob pokračovalo v péči z předchozího roku.  
Ve srovnání s předchozím rokem došlo roku 2022 k nárůstu počtu nezletilých uživatelů návykových látek  
a osob se závislostním chováním o 18 osob, roku 2022 jsme byli v kontaktu s 64 dětmi a mladistvými a v roce 
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2021 s 46 dětmi a mladistvými. Zároveň došlo k nárůstu počtu jejich blízkých o 22 osob, v roce 2022 jsme 
evidovali 81 rodičů a blízkých osob a v roce 2021 to bylo 59 osob.  
Ze všech druhů závislostního chování měly v roce 2022 u nezletilých nejčastější zastoupení tzv. nelátkové 
závislosti (20 osob). V předchozím roce 2021 byli nejčastěji zastoupeni uživatelé marihuany (13 osob) a klienti 
s problémem nelátkových závislostí byli na 2. místě (11 osob).   
Meziročním srovnáním se v roce 2022 celkový počet osob v programu zvýšil o 40 osob, což je více než  
o třetinu. K nejvýznamnějšímu nárůstu počtu nezletilých klientů a jejich blízkých došlo v poradně v Liberci. 
V roce 2022 jsme v této poradně pracovali s 36 dětmi a mladistvými a jejich 45 rodiči a blízkými. V předchozím 
roce 2021 se jednalo pouze o 11 nezletilých a jejich 15 rodičů a blízkých. 
Vstupní zhodnocení klienta/rodiny probíhá již při prvním kontaktu s klientem/rodinou, první kontakt je tedy vždy 
veden jako vstupní zhodnocení. V případě, že klient vstupuje do dlouhodobé péče, proběhne dále rodinné 
poradenství, kde je stanoven základní kontrakt pro práci s klientem a rodinou, domlouváme délku spolupráce 
rodiny a frekvenci kontaktu. Rodinné poradenství absolvuje rodina minimálně v rozsahu 1x za měsíc. Stále 
častěji dochází do programu společně s uživateli oba rodiče, což považujeme za velmi přínosné. V průběhu 
roku jsme poskytli 235 výkonů práce s rodinou. V předchozím roce 2021 to bylo 89 výkonů. Roku 2022 se 
nám více dařilo být v kontaktu i s rodiči.  
Individuální práci jsme v průběhu roku 2022 poskytli v počtu 368 výkonů, v předchozím roce 2021 se jednalo 
o počet 328 výkonu individuální práce.  
Dalším poskytovaným výkonem je krátký rozhovor s klientem, kterého jsme roku 2022 poskytli 84 výkonů, 
z toho byla převážná většina telefonicky (72 výkonů). 
Meziročně můžeme srovnat celkový čas poskytnutých výkonů. Roku 2022 byl celkový čas všech poskytnutých 
výkonů dětem a mladistvým a jejich blízkým 18 930 minut, což je 315,5 hodiny. V roce 2021 se jednalo o 13 
030 minut, což je 217,16 hodin. Došlo k nárůstu o 45 %.  
Promarněných konzultací jsme zaznamenali celkem 112, v případě hodinových konzultací by se jednalo  
o nárůst času poskytnutých výkonů o 6 720 minut. 
Nejčastěji klienti přicházeli do služby na doporučení psychiatra pro děti a dorost, dále pak dětského 
psychologa, poboček OSPOD, z iniciativy rodičů, několik klientů máme z dětského domova či výchovného 
ústavu.  

Plány Ambulantního poradenství Advaita do roku 2023 
Ambulantní poradenství poskytujeme od roku 2003. Po celou dobu pracujeme na tom,  
aby služba naplňovala potřeby klientů, byla přizpůsobivá různým nárokům či požadavkům a zároveň 
zajišťovala stabilní a vysoce profesionální přístup a prostředí. Příkladem může být úprava provozní doby 
v mimolibereckých poradnách, ke kterým došlo na základě mapování potřebnosti a využití jednotlivých 
poradenských pracovišť. V průběhu posledních let jsme opakovaně posílili kapacity poraden v České Lípě, 
Jablonci nad Nisou, Turnově, Frýdlantu a Semilech, naopak došlo k ukončení provozu poraden  
v Hrádku nad Nisou (roku 2017), v Novém Boru (roku 2019) a v Novém Městě pod Smrkem (roku 2020).  
Od ledna 2023 dojde k ustálení provozu poradny v Semilech na 1 den v týdnu. Dále vzhledem k nedostatečné 
kapacitě poradny v České Lípě, máme v plánu rozšířit provoz poradny ideálně ze 2 dnů na všechny pracovní 
dny v týdnu. Tím by měla být nasycena veškerá poptávka po službě v mimolibereckých poradnách. Přesto 
budeme nadále mapovat a hodnotit kapacitní využití jednotlivých pracovišť a na základě toho přizpůsobovat 
provozní dobu poraden.  
Budeme informovat o našich službách s cílem oslovit cílové skupiny, pro které máme volnou kapacitu, jedná 
se převážně o skupinu klientů s problémem tzv. nelátkových závislostí a dětí a mládeže do 18 let věku a jejich 
blízkým.  
Zaměříme se na možnosti snížení počtu tzv. promarněných konzultací, z nichž se objednaní klienti předem 
neomluví. Cílem je zlepšení využití personální kapacity služby.  
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Chceme udržet a dále rozvíjet spolupráci s ostatními regionálními i nadregionálními službami, které řeší nebo 
se setkávají s problematikou závislostního chování.  
 

Terapeutická komunita (TK) 
Terapeutická komunita ADVAITA v Nové Vsi u Liberce je pobytové zařízení určené osobám ve věku od osm-
nácti let, které jsou závislé na užívání návykových látek. Hlavním posláním terapeutické komunity je uzdra-
vovat lidi ze závislosti, a to zejména prostřednictvím postupů podporujících jejich osobní rozvoj a změnu ži-
votního stylu. 

Cílová skupina 
Osoby ve věku od 18 let závislé na užívání návykových látek, především nelegálních, s těžším 
psychosociálním nebo somatickým poškozením, u kterých je obvyklá kombinace několika následujících znaků: 
dlouhodobá kariéra užívání návykových látek, nitrožilní aplikace, závažné sociální dopady (dluhy, 
nezaměstnanost, sociální vyloučení, neschopnost pečovat o děti apod.), předchozí neúspěšné pokusy 
o uzdravení včetně předchozích léčeb pobytových i ambulantních, konflikty se zákonem, pobyty ve výkonu 
trestu odnětí svobody, zdravotní komplikace apod.   

Cíle a cílový stav absolventů služby 
Služba směřuje k sociální rehabilitaci a integraci klientů. Sociální rehabilitací rozumíme obnovení sociálních 
vztahů a praktických schopností. 
Služba přispívá k obnově fyzického a psychického zdraví klientů, umožňuje jim osvojit si praktické dovednosti 
pro každodenní život, aktivně pracovat na zlepšování rodinných či partnerských vztahů a řešit otázky spojené 
s bydlením, zaměstnáním nebo studiem a s následnou odbornou péčí.  
Program klientům nabízí podporu při řešení problémů v oblasti právní a finanční a doprovází klienty při změně 
jejich hodnotového systému tak, aby to bylo v jejich zájmu a zároveň přijatelné pro společnost, do které se 
budou vracet. 
Absolventi služby: 

•  Mají stabilizovaný zdravotní stav. Absolvovali potřebná vyšetření a prošli léčbou případných 
zdravotních komplikací. Pokud léčba při odchodu z terapeutické komunity nadále pokračuje, znají 
své ošetřující odborné lékaře (např. ambulantní psychiatry, hepatology), mají termín nejbližší 
kontroly. 

•  Získali informace o zdravém životním stylu a touto zásadou se řídí. Naučili se pečovat  
o svoji hygienu a své zdraví. 

•  Mají zajištěné doléčování syndromu závislosti či patologického hráčství, z terapeutické komunity 
přecházejí do následné péče odborného zařízení. Význam doléčování si sami uvědomují, přistupují 
k němu aktivně.  

•  Vytvořili si postoj k užívání návykových látek, který odráží jejich situaci. Uvědomují si nutnost absti-
nence od užívání látek, na nichž jsou závislí. Chápou význam a výhodnost abstinence i od látek dal-
ších, například od alkoholu.  

•  Jsou vzdělaní v oblasti prevence relapsu. 
•  Získali základní pracovní návyky, případně si je obnovili. Ujasnili si reálné možnosti svého pracov-

ního uplatnění. Budou-li žít na Liberecku, mají při odchodu z terapeutické komunity zaměstnání. 
Umějí obsluhovat počítač, dovedou vyhledat potřebné informace na internetu. 

•  Mají zajištěné ubytování.  
•  Obnovili vztahy se svými nejbližšími, pokud to bylo jen trochu možné.  
•  Získali představu o vyplňování svého volného času. 
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•  Mají přehled o všech svých případných právních záležitostech a souvisejících trestech  
a přistupují aktivně k jejich řešení, v případě potřeby využili probační a mediační službu.  
Do budoucna odmítají kriminální způsob života.  

•  Orientují se ve své sociální situaci, jsou v kontaktu s důležitými institucemi a úřady. 
•  Znají výši svých dluhů a kontaktovali věřitele, v rámci svých možností dluhy splácejí nebo mají sjed-

náno pozastavení splátek. 
•  Vědí, jak správně hospodařit se svými penězi. 
 

Prováděné činnosti 
V rámci terapeutické komunity využíváme následujících aktivit a nástrojů: psychosociální zhodnocení stavu 
klienta po přijetí, pravidelně (minimálně dvakrát měsíčně) revidovaný individuální léčebný plán, monitorování 
léčebného procesu (každý klient má určeného garanta, který jednou za 14 dnů hodnotí jeho stav a plnění 
léčebného plánu a je odpovědný za vedení případu), program strukturovaných terapeutických aktivit (rovno-
měrně rozložený do jednoho týdne), strukturovaný denní program, strukturovaný léčebný proces (pobyt je 
rozdělen do čtyř fází – nulté, první, druhé a třetí), léčebný režim s klíčovými a doplňujícími pravidly, jejichž 
akceptování je pro život v komunitě nezbytné, skupinová terapie, individuální poradenství, rozvíjení 
komunikačních schopností a osvojení si praktických dovedností, pohybová rehabilitace, sport, pracovní 
aktivity (součástí těchto aktivit je také spolupráce s obcí Chrastava a především Nová Ves), práce  
s rodinnými příslušníky klientů nebo jejich jinými blízkými, práce s deníkem, relaxace, kontrola moči na 
přítomnost metabolitů návykových látek, vícedenní zátěžové pobyty v přírodě, sociální práce s klientem  
v užším slova smyslu – vyřizování příspěvku v hmotné nouzi, dluhů, pokut atd., vzdělávání klientů (český 
jazyk, počítačová gramotnost, spolupráce s ÚP – rekvalifikační kurzy). 
V rámci strukturovaného programu se klienti účastní různých forem skupinových setkávání.  
Ranní komunita je prostor pro ohlédnutí se do minulého dne. Terapeutická skupina je otevřeným prostorem 
k rozebírání témat jednotlivců a skupiny. Vzdělávací aktivity, tzv. lekce, jsou využívány  
k prevenci relapsu nebo k neverbálním terapeutickým technikám. Kluby jsou prostorem pro uvolnění  
a řízenou skupinovou zábavu (sport, hry). Hodnotící skupiny probíhají jednou týdně. Jednou za měsíc je 
skupinou a týmem hodnocen pokrok každého klienta v léčbě. Mimořádná skupina je prostorem pro řešení 
významných událostí komunity v průběhu dne nebo pro řešení krizové situace. Tzv. samořídící skupina je 
nástrojem klientské spolusprávy. Oddělená ženská a mužská skupina je bezpečným prostorem pro sdílení 
témat bez přítomnosti zástupců druhého pohlaví. 
V individuální práci jsou významné rozhovory klienta s klíčovým terapeutem, tzv. garantem. Hlavní náplní 
těchto rozhovorů je individuální plánování v osmi oblastech: 1) Tělesné zdraví, dieta, tělesná kondice. 2) 
Osobnostní rozvoj, duševní zdraví, pocity. 3) Vztahy, práce s rodinou, komunikační dovednosti, řešení 
konfliktů. 4) Pracovní uplatnění, zaměstnání, studium. 5) Finance, finanční gramotnost, bydlení, ukončení 
léčby. 6) Volný čas, duchovní a kulturní oblast. 7) Užívání návykových látek, hráčství. 8) Sociálně-právní. 
Dlouhodobě se zaměřujeme na vedení klientů ke správnému hospodaření s finančními prostředky, kde klienty 
učíme finančnímu plánování. 
Čtyřikrát ročně probíhá víkend určený pro práci s rodinou. V průběhu víkendu mají klienti a jejich blízcí ve 
speciálním strukturovaném programu dostatečný prostor pro řešení svých vztahových problémů. Obnovené 
blízké vztahy podporují klienty ve změně vztahu sama k sobě a k životu po léčbě. Rodinné víkendy jsou 
zajišťovány třemi rodinnými terapeuty.  
V průběhu celého roku 2022 klienti komunity absolvovali šest tzv. zátěžových či zážitkových pobytů. Prvním 
byl zimní pobyt na horách spojený s lyžováním na běžkách v pronajaté chalupě v Jizerských horách, dále jarní 
pěší putování, pobyt ve stanech v kempu na Máchově jezeře, který byl spojený s výpomocí při organizaci akce 
Bastard, letní cyklopuťák, akce „Čmelák“, při níž členové komunity ve spolupráci s ekologickou organizací 
pečují o orchideové louky v chráněné oblasti Jizerských hor, a poslední tzv. Kulturfest pořádaný Terapeutickou 
komunitou Magdaléna v Mníšku pod Brdy. Při zátěžových pobytech, kterým se dnes také říká terapie 
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dobrodružstvím, si mohou klienti ověřit, jak se vypořádají s únavou a nepohodlím v jiném prostředí než  
v zázemí terapeutické komunity. Cílem také je nabídnout klientům různé možnosti aktivního trávení volného 
času jako inspiraci do dalšího života. Akce jsou také spojené se zážitky, které posilují fungování komunity jako 
celku.  
Pracovní terapie slouží k získání a upevnění pracovních návyků. Klienti připravují jídlo, starají se  
o čistotu domu, zajišťují drobné opravy zařízení, věnují se rukodělným činnostem.  
V roce 2022 pokračovala v rámci pracovní terapie práce v lese, která byla omezena v prvním pololetí z důvodu 
vytíženosti terapeutické komunity na spolupráci zajištění uprchlického centra v Liberci.  
Prohloubila se vzájemná spolupráce s Potravinovou bankou Libereckého kraje, z. s. a pokračovala spolupráce 
s Nábytkovou bankou Libereckého kraje, z. s. Spolupráci s Centrem adiktologických služeb Advaita v Liberci, 
při níž 3* týdně zajišťovali klienti úklid tamních prostor, jsme po vzájemné domluvě omezili na 2* týdně. 
Za odvedenou práci v lese, v potravinové bance, nábytkové bance a v Centru adiktologických služeb náleží 
klientům odměna. Finanční prostředky za odklízení klestí využívají klienti na úhradu volnočasových aktivit 
(vstupné do bazénu, divadel, kina, do kulturních památek…), za úklid Centra adiktologických služeb si mohou 
uplatnit nezbytné výdaje (např. měsíční karta na autobus nebo kredit do telefonu), za výpomoc v potravinové 
a nábytkové bance klienti mají zaplaceno odpovídající nájemné v podporovaném ubytování Doléčovacího 
centra Advaita. 
Po celý rok 2022 pokračovala výborná spolupráce s obcí (živý betlém, sportovní akce). Pomáhali jsme 
s údržbou ve školce, s úklidem sněhu apod.  
V průběhu celého roku 2022 se klienti i nadále vzdělávali v českém jazyce, což jsme zavedli jako pravidelnou 
aktivitu před čtyřmi lety. Po omezeních v předchozích letech kvůli protiepidemickým opatřením probíhala 
v roce 2022 výuka opět celoročně v běžném režimu osobního setkávání s lektorkou. 
Podařilo se udržet v pravidelném intervalu jednou za 14 dní výuku počítačové gramotnosti pod vedením 
terapeuta s dovednostmi v oblasti informačních technologií. 

Statistika a výsledky programu terapeutické komunity (TK) 
V průběhu roku 2022 nastoupilo do řádného programu terapeutické komunity celkem 21 klientů  
(17 mužů a 4 ženy) a 3 klienti (muži) na krátký tzv. opakovací pobyt. Během celého roku 2022 prošlo 
službou celkem 35 klientů – z toho 28 mužů a 7 žen (3 klienti pokračovali z roku 2020 a 8 klientů z roku 
2021). 
Z celkového počtu 32 klientů jich před léčbou 14 užívalo pervitin, 2 opioidy, 5 alkohol  
a 11 klientů různé kombinace drog. Tři klienti, kteří absolvovali jen krátký opakovací pobyt, před nástupem 
abstinovali, a proto s nimi zde nepočítáme. Jejich primární závislostí před základní léčbou byl alkohol, 
marihuana a pervitin. 
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Počet osob v terapeutické komunitě 

  Rok 2021 Rok 2022 
Počet uživatelů nealkoholových drog 17 29 
- z toho heroin a jiné opioidy 1 2 

- z toho pervitin 13 15 

- z toho kanabinoidy 0 1 

- kombinace drog bez jasné preference jedné drogy 3 11 

Počet uživatelů alkoholu 12 6 

Celkový počet uživatelů drog a osob se závislostním  
chováním  29 35 

 
Celkem ukončilo program terapeutické komunity 22 klientů, z toho 18 mužů a 4 ženy. Sedm klientů (5 mužů 
a 2 ženy) ukončilo řádně se závěrečným rituálem, 3 klienti dokončili krátkodobé opakovací pobyty podle 
dohody. Osm klientů-mužů odešlo předčasně na základě vlastního rozhodnutí a 3 klienti (1 muž a 2 ženy) byli 
vyloučeni z disciplinárních důvodů – 1 klientka za opakované agresivní jednání, 2 klienti za významné porušení 
pravidel. Jeden klient nastoupil z terapeutické komunity do výkonu trestu. 
Osm klientů, kteří ukončili program terapeutické komunity, nastoupilo do Centra adiktologických služeb 
Advaita, z toho 7 klientů do Doléčovacího programu Advaita v Liberci a využilo podporovaného ubytování). 
Jeden klient využil nabídky Ambulantního poradenství Advaita. Devět klientů (+3 klienti na krátkodobém 
pobytu) odešlo do svého přirozeného prostředí – k rodině či známým. Jeden klient nastoupil do výkonu trestu 
odnětí svobody. Jedna klientka byla předána do péče Terapeutické komunity Sejřek, jeden klient nastoupil do 
výkonu trestu odnětí svobody. 
Průměrná doba pobytu všech klientů byla 234 dnů (necelých 8 měsíců), průměrná doba řádně dokončených 
pobytů činila 419 dnů (14 měsíců). 
Lůžková kapacita byla v roce 2022 využita na 86 %. V porovnání s využitím lůžkové kapacity 86 % v roce 
2021 se nám podařilo kapacitu udržet.  
Věkový průměr všech klientů za rok 2022 je 32 let, průměrný věk nově přijatých v roce 2022 je 33 let.  
Přijímáme klienty z celé České republiky. Z Moravskoslezského kraje pochází 3, z Prahy 2 klienti, 
z Libereckého kraje 4 klienti, z Ústeckého kraje 4 klienti, ze Středočeského 6 klientů, z Jihočeského kraje 5 
klientů, z Olomouckého kraje 1 klient, z Karlovarského kraje 3 klienti, z Královehradeckého kraje 3 klienti a z 
Plzeňského 4 klienti. 
Ze všech klientů v roce 2022 má 21 klientů základní vzdělání, 6 klientů středoškolské vzdělání ukončené 
maturitní zkouškou, 7 klientů má výuční list a 1 klient měl dokončené vysokoškolské vzdělání v oboru sociální 
práce. 
Průměrná doba trvání závislosti u nově přijatých klientů činila 14,5 let.  
 

Další informace o terapeutické komunitě 
V dubnu a listopadu 2022 jsme se účastnili jako dobrovolníci potravinové sbírky, stejně jako v předchozích 
letech. 
Od března do konce dubna 2022 jsme intenzivně vypomáhali v libereckém centru pro uprchlíky z Ukrajiny. 
Obvyklý program terapeutické komunity byl omezen na minimum a celé všední dny klienti s terapeuty 
obstarávali pomoc s ošacením pro lidi v nouzi po vypuknutí války na Ukrajině. Terapeutický program od května 
již běžel v plném rozsahu. 
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Spolupráce s uprchlickým centrem přinesla klientům nové poznatky o sobě samých. Mohli si vyzkoušet 
pracovní terapii v rozsahu plnohodnotného pracovního úvazku. Někteří se setkali s pocitem vlastní bezmoci 
při kontaktu s lidmi v náročné životní situaci, pro jiné to byla smysluplná práce a mohli se díky ní cítit potřební. 
Uvedené zapojení celé komunity do pomoci uprchlíkům bylo mimořádnou situací, která v praxi prokázala, že 
léčba v terapeutické komunitě nespočívá jen ve stráveném čase a práci. Po úvodních týdnech se začalo 
ukazovat, že především nově nastoupeným klientům chyběl běžný terapeutický program.    
Klienti si cení spolupráce s potravinovou a nábytkovou bankou. Vnímají práci v obou bankách jako 
smysluplnou, získávají pracovní dovednosti, učí se spolupráci v týmu, přijetí odpovědnosti za přidělené úkoly, 
na které navazuje práce dalších kolegů, učí se dotahovat úkoly do konce. To vše vede ke zvýšení jejich 
sebevědomí a jistoty, že po odchodu z léčby v terapeutické komunitě se o sebe dokáží postarat. 
V lednu a v únoru roku 2022 nastoupily dvě nové kolegyně na místa terapeutů, v prosinci nastoupil na místo 
terapeuta nový kolega. Plánem do dalšího roku 2023 je tedy stabilizace týmu. 
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Doléčovací program Advaita5 (DP) 
Doléčovací program ADVAITA pomáhá bývalým uživatelům návykových látek a patologickým hráčům 
zachovat pozitivní postoje a hodnoty, které si osvojili v průběhu předchozí léčby závislosti. Provází je obdobím 
využití dosažených změn v běžném životě ve společnosti, mimo chráněné prostředí, a zaměřuje se cíleně na 
předcházení návratu k návykovému chování a na řešení jejich sociální situace, především v oblasti zaměstnání 
a bydlení. Motivuje je k dalšímu osobnímu rozvoji a pomáhá jim při jejich zpětném začleňování do společnosti. 
Kromě ambulantního programu poskytuje i ubytování. Služba se poskytuje v Liberci a je určena lidem z celé 
České republiky, kteří mohou službu z hlediska její dostupnosti využít.  

Cílová skupina, okruh osob, kterým je služba určena 
Osoby závislé na užívání návykových látek a patologičtí hráči, kteří prošli léčbou závislosti, abstinují nejméně 
tři měsíce a kteří jsou rozhodnuti i nadále abstinovat od návykových látek či hazardního hraní. Příbuzní a blízcí 
bývalých uživatelů návykových látek a patologických hráčů. 
Služby poskytované ambulantní formou jsou určeny osobám ve věku od patnácti let. Pobytové služby osobám 
ve věku od osmnácti let.  

Cíle, cílový stav absolventa služby 
Uživatelé služby: 

• Jsou schopni žít samostatný a soběstačný život, za který přijímají odpovědnost. 
• Abstinují od návykových látek, na kterých jsou závislí. Na ostatní návykové látky mají reálný náhled. 
• Své osobní problémy umějí řešit jinak než užíváním návykových látek. 
• Jsou psychicky otužilí, stabilní. Za stabilitu je považován i stav, kdy klient užívá medikaci, dochází na 

terapie apod. 
• Dbají o své zdraví. 
• Mají pravidelný legální příjem a nezneužívají sociální systém. Legálním příjmem se rozumí 

zaměstnání, podnikání, invalidní důchod. Nezneužíváním sociálního systému se rozumí stav, kdy 
klient nevyužívá sociální dávky ve chvíli, kdy je schopen mít legální příjem. 

• Našli si odpovídající bydlení. Umějí žít a vést svou domácnost mimo podporované byty. 
• Rozvíjejí vztahy s lidmi, kteří nezneužívají návykové látky. Neizolují se, rozvíjejí vztahy v souladu se 

svým osobnostním založením. 
• Naučili se hospodařit s penězi, mají přesný přehled o svých dluzích, komunikují se všemi věřiteli  

a v rámci možností dluhy splácejí. 
• Mají přehled o všech svých případných právních kauzách a souvisejících trestech a přistupují 

aktivně k jejich řešení. V případě potřeby využili probační a mediační službu. 
• Zapojili se do společnosti využitím dostupných služeb a volnočasových aktivit v místě bydliště.  
• Umějí zdravě naplňovat svůj volný čas. 
• Mají představu o tom nebo se zamýšlí nad tím, jak by měl vypadat jejich spokojený život, co jim dělá 

radost a jak své záměry uskutečnit. Mají zmapované své možnosti. 
 
Na začátku roku 2021 došlo k personálnímu rozdělení doléčovacího programu a ambulantního poradenství. 
Obě služby zajišťují od roku 2021 samostatné týmy pracovníků s vlastními vedoucími. To se významně 
projevilo v posílení časové kapacity pro klienty a aktivity doléčovacího programu. 
Klíčovými aktivitami v programu jsou individuální a skupinová poradenství a terapie, jejichž určitého 
počtu se klienti musí účastnit povinně. V průběhu individuálního poradenství si klient společně se svým 
garantem stanoví individuální plán, který pravidelně aktualizuje. Plán je zaměřen na prevenci relapsu užívání 
drog či alkoholu, oblast volného času, zaměstnání, fyzického a psychického zdraví, bydlení, partnerských a 

 
5 Registrováno jako sociální služba následné péče. 



23 
 
 

rodinných vztahů, financí, sociálně-právní oblast a na oblast motivace a přebírání zodpovědnosti. Nově v rámci 
individuálního poradenství nabízíme individuální arteterapie vedené školeným arteterapeutem.  
Skupiny v našem programu dělíme na tematické a hodnotící. V rámci tematických skupin probíráme  
s klienty různá témata, se kterými se v průběhu svého doléčování setkávají (např. v oblasti prevence relapsu). 
Po vyhodnocení potřeb klientů dělíme jednu tematickou skupinu v měsíci na ženskou a mužskou, která je 
zaměřena na čistě ženská a mužská témata. Hodnotící skupiny slouží k popisu a zhodnocení proběhlého 
období. Pro příznivý vývoj klientů jsou důležité reflexe od druhých. Aby měli klienti dostatek času k sebereflexi 
i reflexi, rozhodli jsme se hodnotící skupinu dělit vždy na dvě skupiny o menším počtu klientů. Obě skupiny 
probíhají paralelně. Kromě dvou odpoledních skupin nabízíme i skupinu v dopoledním čase. Tato skupina je 
využívána klienty, kteří mají odpolední směnu. Dále nabízíme pracovně-vzdělávací skupinu, která se zaměřuje 
hlavně na dovednosti v oblasti zaměstnání, vzdělávání, finanční gramotnosti apod. a skupinu nazvanou 
Rozhovory s recovery koučem (průvodcem zotavením). Tyto rozhovory jsou vedeny na témata socializace 
(náhled na život, reálné možnosti, vzhled, vyjadřování, názory), náplň volného času, staré návyky a změna  
v přístupu, poctivost, odpovědnost (za svůj život, sám za sebe, za své závazky), umění relaxovat, přesmyk 
závislostí, životní krize, umět se pochválit apod. Rozhovory vycházejí z žité zkušenosti průvodce v zotavení 
(recovery kouče). 
Významnou součástí programu je také sociální práce, kdy člen týmu pomáhá klientům při jednání  
s institucemi, při hledání zaměstnání, radí ohledně uzavírání a vypovídání pracovních smluv, pomáhá při 
vyřizování právních záležitostí klientů, dohlíží na plnění splátkových kalendářů dluhů (nejčastěji VZP  
a z trestné činnosti) atd. 
Dále program nabízí rodinná sezení za přítomnosti terapeuta, ale také individuální poradenství pro rodiče  
a blízké bývalých uživatelů drog.  
Klienti mají k dispozici bezplatně telefonní linku a internet, dále mají možnost bezplatného využití pračky 
v Centru adiktologických služeb. Vzhledem k tomu, že od roku 2021 jsou pračkami vybaveny všechny 
podporované byty, tak se pračka v centru už tolik nevyužívá.  
Klienty nepravidelně testujeme orientačními testy na přítomnost metabolitů drog v moči.  
Pobytová forma služby, ubytování v pěti podporovaných bytech, se poskytuje na jiném místě, než kde 
probíhá ambulantní forma služby – v bytovém domě v ulici Krejčího v Liberci. Nově jsme získali možnost využít 
další byt a rozšířit tak od roku 2023 kapacitu podporovaného bydlení o další tři místa (celkově by kapacita 
dosáhla počtu 13 míst). Byt je umístěn na stejné adrese, kde probíhají veškeré konzultace a skupiny 
doléčovacího programu – v domě v ulici Rumunská v Liberci.  
V průběhu celého roku 2022 jsme usilovali o zkvalitňování doléčovacího programu. Byl to druhý rok, kdy 
program fungoval samostatně, odděleně od programu ambulantního. Pracovali jsme hlavně na upevnění 
intenzivních změn, které jsme nastavili v předchozím roce. Nově jsme v roce 2022 zavedli tzv. incentiva 
(pobídkovou terapii), jejímž principem je odměňování žádoucího chování. V případě našeho doléčovacího 
programu jsou to negativní testy na přítomnost metabolitů návykových látek v moči a pravidelná docházka do 
programu.  
 

Statistika a výsledky doléčovacího programu v roce 2022 
Během roku 2022 bylo s doléčovacím programem v kontaktu celkem 127 osob.  Z toho bylo v programu 54 
bývalých uživatelů návykových látek a patologických hráčů, 2 rodinní příslušníci nebo jiné blízké osoby, 15 
bývalých klientů doléčovacího programu a 81 žadatelů a zájemců o službu (z toho je 25 osob započítaných 
v programu, do kterého v roce 2022 nastoupily). Žadatel je osoba, která zaslala řádnou žádost o doléčovací 
program. Zájemce je osoba, která telefonicky nebo osobně vyjádřila zájem o doléčovací program, ale 
neposlala nakonec řádnou žádost.  
Celkový počet osob v kontaktu s doléčovacím programem je stejný jako v předchozím roce. Klesl počet 
kontaktů s bývalými klienty, a to o 15 osob. Klesl také počet kontaktů s rodinnými příslušníky nebo blízkými 
osobami o 6 osob. Od roku 2022 mají rodinní příslušníci a blízké osoby možnost docházet do skupiny pro 
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blízké osoby, kterou nabízí Ambulantní program Advaita. Naopak stoupl počet zájemců o doléčovací program. 
V roce 2021 bylo 58 žadatelů (z toho 21 osob nastoupilo do programu) a 15 zájemců (celkem tedy 73). V roce 
2022 bylo 56 žadatelů (z toho 25 osob nastoupilo do programu) a 25 zájemců (celkem tedy 81). Velký nárůst 
jsme zaznamenali i u počtu bývalých uživatelů návykových látek, tedy osob z hlavní cílové skupiny, a to 
celkově o 12 osob. Analýzou využití personální kapacity po oddělení doléčovacího programu od ambulantního 
poradenství jsme během roku 2021 zjistili, že můžeme rozšířit počet klientů, kterým poskytujeme jen 
ambulantní část služby bez ubytování. Díky tomu se celkový počet osob hlavní cílové skupiny v roce 2022 
zvýšil o téměř 30 %.  
Z celkového počtu bývalých uživatelů návykových látek a patologických hráčů (54 osob) v minulosti užívalo 
pervitin 17 osob, heroin 2 osoby, marihuanu 3 osoby, léky nadužívala 1 osoba, s užíváním alkoholu mělo 
problém 28 osob a s patologickým hráčstvím měly problémy 3 osoby. Následující tabulka ukazuje srovnání 
s předchozími roky: 
 
Počet osob v doléčovacím programu 

Bývalí uživatelé návykových látek 2020 2021 2022 
Počet uživatelů nealkoholových drog 27 18 23 

- z toho heroin a jiné opioidy 2 1 2 

- z toho pervitin 21 13 17 

- z toho kokain 0 0 0 

- z toho kanabinoidy 2 2 3 

- z toho extáze 0 0 0 

- benzodiazepiny a jiné látky 2 2 1 

- počet intravenózních uživatelů 13 10 12 

Počet uživatelů alkoholu 17 23 28 

Počet uživatelů tabáku 0 0 0 

Počet osob s nelátkovou závislostí 0 1 3 

- z toho gambling  1 3 
- z toho jiné nelátkové závislosti    

Celkový počet uživatelů drog a osob se 
závislostním chováním   

44 42 54 
 
Z porovnání v tabulce je patrná významná změna v poměru uživatelů drog a uživatelů alkoholu. V roce 2021 
došlo k navýšení počtu uživatelů alkoholu oproti uživatelům drog. V roce 2022 tento poměr zůstává stejný. 
Počet intravenózních uživatelů také zůstává ve stejné poměru. Zajímavý je nárůst počtu patologických hráčů. 
Tato změna nás velice těší, protože dříve nebylo úplně zvykem, že by osoby s nelátkovou závislostí 
vyhledávali doléčovací program. Spíše volili program ambulantní, který není tak intenzivní.  
Pro zajímavost přikládáme srovnání za stejné období i u žadatelů o doléčovací program, kteří poslali svou 
žádost. Jedná se o všechny žadatele, tzn. přijaté, odmítnuté a i žadatele, kteří nakonec z různých důvodů 
nenastoupili: 
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 Počet žadatelů o doléčovací program 

Žadatelé o doléčovací program 2020 2021 2022 
Počet uživatelů nealkoholových drog 29 23 26 

- z toho heroin a jiné opioidy 5 4 2 

- z toho pervitin 20 17 21 

- z toho kokain 0 0 0 

- z toho kanabinoidy 2 1 3 

- z toho extáze 0 0 0 

- benzodiazepiny a jiné látky 2 1 0 

- Počet uživatelů alkoholu 25 34 27 

Počet uživatelů tabáku 0 0 0 

Počet osob s nelátkovou závislostí 1 1 3 

z toho gambling 1 1 3 

- z toho jiné nelátkové závislosti    
Celkový počet uživatelů drog a osob se 
závislostním chováním   

55 58 56 
 
Na rozdíl od klientů v programu není u žadatelů poměr počtu osob užívajících drogy a osob užívajících alkohol 
tak patrný. Výrazný rozdíl byl jen v roce 2021. Z tohoto porovnání by se dalo usuzovat, že doléčovacího 
programu se rozhodnou využít více osoby užívající alkohol.  
Z celkového počtu bývalých uživatelů návykových látek a patologických hráčů v programu roku 2022 (54 osob) 
bylo 39 mužů a 15 žen. V předchozím roce 2021 to bylo 31 mužů a 11 žen. Převažuje počet žen závislých 
na alkoholu (9 osob) oproti ženám závislým na nealkoholových drogách (6 osob).  
Průměrný věk všech klientů uživatelů v roce 2022 byl 37 let. V roce 2021 to bylo 36 let a 33 let v roce 2020. 
V roce 2022 nastoupilo do programu 29 klientů ze zdravotnických zařízení (psychiatrické nemocnice a 
léčebny), 24 klientů z terapeutických komunit a 1 klient z výkonu trestu odnětí svobody. V roce 2021 to bylo 
20 klientů ze zdravotnických zařízení, 21 klientů z terapeutických komunit a 1 z výkonu trestu.  
V roce 2022 ubytování v rámci programu využilo 24 osob z celkového počtu 54 klientů uživatelů 
doléčovacího programu. Což je o 1 osobu více než v roce 2021 z celkového počtu 42 klientů. Výrazný podíl 
klientů uživatelů, kteří využili ubytování v rámci programu, je patrný u nově nastoupených osob do programu. 
Z celkového počtu 25 osob nově nastoupených do programu v roce 2022 využilo ubytování 17 osob a jen 7 
osob využívalo program pouze ambulantně.  
Počet lůžkodnů dosáhl 2 809 dnů. Kapacita 10 lůžek se roku 2022 povedla naplnit na 77 %, roku 2021 se 
jednalo o 81 %. Rozdíl mezi celkovým využitím kapacity programu a využitím kapacity ubytování v 
podporovaném bydlení je dán složitým plánováním ubytování nových klientů. 
Program ukončilo v roce 2022 celkově 29 osob, z toho řádné ukončení v souladu s pravidly programu 
proběhlo u 20 osob. Tyto osoby abstinují od své primární drogy, pracují a zařadily se do společnosti. 
Předčasně ukončilo Doléčovací program Advaita 9 osob. Všech 9 osob ukončilo program z důvodu neplnění 
podmínek docházky nebo abstinence. V 1 případě se jednalo o neplnění podmínek docházky, v 1 případě jde 
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o nepřiznaný relaps navzdory pozitivnímu testu na přítomnost metabolitů v moči a v 7 případech o recidivu na 
alkoholu nebo na drogách. Osoby, které jsme vyloučili pro nenaplňování programu, začaly opět užívat 
některou návykovou látku. Tři z těchto osob jsou znovu v léčbě. Počet osob, které v roce 2022 ukončily 
program řádně, považujeme za velký úspěch. Je možné, že k navýšení řádných ukončení programu přispělo 
i to, že klienti setrvávali v doléčovacím programu delší dobu.  
Klienti strávili v programu průměrně 339 dní (přibližně 11 měsíců). Průměrná doba řádně dokončeného 
programu byla 443 dní (necelých 15 měsíců). V roce 2021 klienti strávili v programu průměrně 246 dní 
(přibližně 8 měsíců) a průměrná doba řádně dokončeného programu byla 393 dní.  
V průběhu doléčovacího programu jsme v roce 2022 poskytli 4 175 výkonů v celkovém čase 106 010 minut.  
Z celkového počtu výkonů jsme poskytli konkrétně následující výkony:  
Individuální práce v časové dotaci 30 minut byla poskytnuta ve výši 2 633 výkonů, v čase 78 990 minut a to 
celkem 111 osobám. Individuální práce zahrnuje individuální poradenství, sociální práci s klientem, krizovou 
intervenci, edukativní a nácvikové činnosti, korespondenční práci a vstupní zhodnocení stavu klienta.  
Práce se skupinou v časové dotaci 60 minut byla poskytnuta v počtu 240 výkonů, v čase 14 400 minut a to 
celkem 55 osobám. Práce se skupinou zahrnuje skupinové poradenství.  
Krátký rozhovor v časové dotaci 5 minut byl poskytnut v počtu 497 výkonů, v čase, 2 485 minut a to celkem 
70 osobám. Krátký rozhovor zahrnuje informační servis a minimální kontakt s klientem.  
Práce s rodinou v časové dotaci 30 minut byla poskytnuta v počtu 8 výkonů, v čase 240 minut a to celkem  
4 osobám. Práce s rodinou zahrnuje rodinné poradenství ve formě konzultace s jedním nebo více členy rodiny 
klienta.  
Zážitkové programy v časové dotaci 60 minut byly poskytnuty v počtu 67 výkonů, v čase 4 020 minut a to 
celkem 22 osobám. Zážitkové programy zahrnují volnočasové programy. Nejoblíbenějšími volnočasovými 
aktivitami v doléčovacím programu jsou víkendové pobyty, které klienti vnímají jako stmelovací a jako prostor 
naučit se žít a bavit bez návykových látek.  
Testování v časové dotaci 5 minut bylo poskytnuto v počtu 641 výkonů, v čase 3 205 minut a to celkem 46 
osobám. Testování zahrnuje orientační test z moči a testování alkotestem.  
Nepřímá práce ve prospěch klienta v časové dotaci 30 minut byla poskytnuta v počtu 89 výkonů, v čase 
2 670 minut a to celkem 36 osobám. Nepřímá práce ve prospěch klienta zahrnuje nepřímou sociální práci  
a tvorbu zprávy o klientovi.  
V roce 2021 jsme měli 4 250 výkonů v celkovém čase 129 320 minut. Vzhledem k tomu, že se v roce 2022 
měnily výkony a jejich časová dotace na jeden výkon, tak nejpřesněji lze rok 2021 a 2022 porovnat srovnáním 
časů jednotlivých výkonů. Celkově čas výkonů poklesl v roce 2022 o 18 %. Pokles je dán několika faktory. 
Prvním je větší množství klientů, kteří ukončili program na začátku roku. Dalším je v průměru méně nástupů 
do programu oproti výstupům. A v neposlední řadě více žádostí začalo chodit až v červnu, což znamená, že 
větší množství klientů začalo do doléčovacího programu nastupovat až na podzim. Několik žadatelů má 
domluvené nástupy až v roce 2023. Pro lepší představu přikládáme níže rozbor:  
Na přelomu roku 2021 a 2022 zůstávalo v doléčovacím programu celkem 29 osob. Z toho 11 osob ukončovalo 
program v průběhu prvních dvou měsíců roku 2022 (9 osob řádně a 2 osoby pro recidivu). Oproti tomu 
v průběhu těchto měsíců nastoupily do doléčovacího programu pouze 4 osoby. Největší příliv klientů jsme 
zaznamenali od září do konce roku 2022 v počtu 11 nových osob z celkového počtu nových nástupů 25 osob. 
V průměru nastupovaly do doléčovacího programu 2 osoby měsíčně a v průměru končilo 2,5 osoby měsíčně. 
Žádostí o doléčovací program přišlo nejvíce v období červen až září v počtu 32 z celkového počtu žádostí 56. 
S počtem 7 žadatelů máme domluvený nástup v roce 2023. 
Doléčovací program poskytujeme od roku 1998. Za celou dobu službu využilo přes 1 000 klientů. Služba 
je díky své tradici, kvalitním podmínkám pro klienty v programu a také díky zkušenostem týmu dlouhodobě 
stabilní a v souladu s potřebami klientů. Klienti v souvislosti s programem nejčastěji hovoří o podpoře, 
pochopení a rodinné atmosféře.   
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Centrum primární prevence Advaita (CPP) 
Služby Centra primární prevence poskytujeme především na území Libereckého kraje, a to na úrovni 
všeobecné, selektivní a indikované primární prevence rizikového chování. 
Cílem programu primární prevence je prostřednictvím všeobecné primární prevence předcházet rizikovému 
chování a posilovat pozitivní vzorce chování, postoje a hodnoty, zdravý způsob života  
a otevřenou komunikaci. Prostřednictvím selektivní a indikované prevence je oddálit začátek  
a eliminovat projevy a další rozvoj rizikového chování u ohrožených jedinců. Všechny programy usilují o rozvoj 
pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací  
a účastníky podporují v dosažení optimálního fyzického, psychického a sociálního zdraví  
a kvality života. 
Zaměřujeme se na širokou škálu rizikového chování. Především na adiktologická témata (škodlivé užívání 
alkoholu, tabáku, léků, nelegálních drog, ale také na „závislosti na obrazovkách“ a gambling), dále rizika 
v kyberprostoru, agresi a šikanu, rasismus a xenofobii a negativní působení náboženských a extremistických 
skupin. 
Cílovou skupinou všeobecné a selektivní prevence jsou žáci 1. a 2. stupně základních škol  
a studenti středních škol v Libereckém kraji. Indikovanou prevenci nabízíme dětem a mladým lidem ve věku 
11–18 let. Selektivně-preventivní programy nabízíme také seniorům se zvýšeným rizikem vzniku závislosti. 
Součástí služeb je poradenství a vzdělávání pro poradenské a sociální pracovníky, rodiče  
a pedagogy v oblasti prevence rizikového chování.  
Naše programy všeobecné a indikované prevence jsou certifikované. 
 

Všeobecná primární prevence 
• Školská 

Program poskytujeme ve dvou formách: jako jednotlivé bloky (2*45 minut na 1. stupni, 3*45 minut ostatní) a 
jako ucelený program všeobecné primární prevence (2 programy ročně; od 3., respektive 6. ročníku do 9. 
ročníku).  

• Vzdělávací semináře pro pracovníky zdravotnických a sociálních služeb a pedagogické pracovníky a 
rodiče 

Nabízíme akreditovaný jednodenní kurz „Třída v pohodě“ zaměřený na prevenci šikany a na podporu vztahů 
v třídním kolektivu. Dále nabízíme kratší vzdělávací akce pro školní metodiky prevence na různá adiktologická 
témata a vzdělávání na míru. V roce 2022 jsme pro Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina školili 
pěstouny na téma nelátkových závislostí.  
 

Selektivní primární prevence 
• Školská 

Je zaměřena především na adiktologická témata a prevenci agrese a šikany. Věnuje se ale i dalším formám 
rizikového chování. Pracuje intenzivně jak se třídními kolektivy, tak s třídními učiteli. Poskytujeme ji na 
základních školách od 3. do 9. ročníku a na středních školách. Standardně se program sestává ze 4 setkání 
se třídou o celkové délce 11 vyučovacích hodin a 4 konzultací s třídním učitelem/ učitelkou. Po dohodě je 
možné prodloužení nebo úprava programu. Zakázka se stanovuje vždy pro konkrétní třídu. Nabízíme také 
sociometrii školní třídy. 
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• Program pro skupinu dospělých osob: „Závislost v seniorském věku“ 

Program se formou besedy věnuje látkovým a nelátkovým závislostem. Poskytujeme obvykle v domovech pro 
seniory nebo např. komunitních centrech pro seniory. 
 

Indikovaná primární prevence 
Program indikované prevence je poskytován v individuální a skupinové formě. Je také zaměřen na témata 
prevence v adiktologii, prevence šikany a základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování. 
Podstatou je dlouhodobá spolupráce s jednotlivcem či skupinou. Poskytujeme ji dětem a mladistvým zejména 
v dětských domovech a středisku výchovné péče. 
 
Statistiky Centra primární prevence Advaita 
V roce 2022 jsme zaznamenali nárůst ve všech typech programů, které poskytujeme, a to nejen oproti 
covidovým rokům 2020 a 2021, ale i oproti „běžnému“ roku 2019. Ve všeobecné prevenci se nám dařilo s více 
školami pracovat opakovaně a poskytovat programy pro všechny třídy, proto je zde největší nárůst (téměř 
dvojnásobný oproti roku 2019). Mírný vzestup počtu výkonů6 je i v selektivní a indikované prevenci. Je to 
způsobeno i tím, že jsme od září 2022 navýšili personální kapacity o lektorku na 0,6 úvazku, což významně 
zvětšilo naši časovou flexibilitu a možnosti vytvářet lektorské dvojice. 
Všeobecná prevence školská 
Celkem jsme za rok 2022 poskytli 145 programů pro 3 310 dětí, což jsou nejvyšší počty za celou dobu našeho 
působení. V roce 2021 to bylo 69 programů pro 1 390 dětí. Tematická skladba programů byla následující: 
Nejvíce programů protidrogových, poté programy zaměřené na prevenci šikany a podporu vztahů ve třídě a 
programy o bezpečí na internetu; dále program na prevenci rizikového sexuálního chování).  
Selektivní prevence školská 
V roce 2022 jsme poskytli několik programů školské selektivní prevence. Většina ale proběhla v první polovině 
roku, od září šlo pouze o aktivity menšího rozsahu (sociometrie, jednorázový program). 
Celkově šlo o 25 bloků pro 242 dětí na 8 školách. Jednalo se o poměrně velký věkový rozptyl od 1. stupně ZŠ 
až po středoškoláky. (V roce 2021 jsme poskytli 27 bloků pro 131 dětí na 4 školách; šlo tedy o dlouhodobější 
spolupráci s menším počtem škola tříd.) 
Program selektivní prevence pro skupinu dospělých osob: „Závislost v seniorském věku“ – v tomto období 
jsme tento program neposkytovali z důvodu nedostatku personálních a odborných kapacit.   
Indikovaná primární prevence 
Individuální forma IPP 
Po celý rok 2022 probíhal program individuální indikované prevence v Dětském domově v Jablonném v 
Podještědí.  
Za celý rok šlo o 181 výkonů pro 9 dětí, ve více případech šlo o delší spolupráci s jedním dítětem (v roce 2021 
to bylo 144 výkonů individuálního poradenství pro 16 dětí). 
Nejčastějšími tématy dětí v DD je agrese, neschopnost s ní pracovat a kultivovaně pracovat se svými 
hranicemi, dále vztahy s vrstevníky (šikana, pozice ve skupině) a zneužívání legálních návykových látek.  
Skupinová forma IPP 
Pokračovali jsme ve spolupráci se Střediskem výchovné péče Čáp v Liberci, kde provádíme jednorázový 
program pro pobytové klienty na téma závislostí. Poskytli jsme 4 programy pro celkem 21 dětí (totožný počet 
byl v roce 2021). Vedle již dlouhodobě zastoupených témat látkových a nelátkových závislostí účastníci na 
programy přinášeli závažná témata z oblasti duševního zdraví (zejména sebepoškozování).  

 
6 Výkony v primární prevenci trvají 30 minut individuální práce a 60 minut skupinové. 
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Na jaře 2022 jsme se také setkali v Ekoncetru Střevlík ke konzultaci s pracovníky a pracovnicemi, kteří se 
starali o zde umístěnou náročnou skupinu dětí z Ukrajiny. 
 
Vzdělávací semináře pro pracovníky zdravotnických a sociálních služeb, pedagogické pracovníky a 
rodiče 
V roce 2022 jsme se v této oblasti našich služeb vrátili k dřívějšímu stavu: tedy že jsme poskytovali spíše 
vzdělávání na míru a v prezenční podobě a méně webinářů pro rodiče a veřejnost. Školili jsme pěstouny na 
téma nelátkových závislostí, celkem šlo o 6 čtyřhodinových bloků pro 60 osob. Dále jsme lektorovali náš 
akreditovaný jednodenní kurz Třída v pohodě, zaměřený na prevenci šikany, zúčastnilo se jej 6 vyučujících. 
Také jsme poskytli program na téma návykových látek pro zaměstnance firmy Tenneco v Hodkovicích (9 osob) 
a webinář na téma prevence závislosti u dětí pro rodiče žáků základní školy v Benešově (31 osob). 
Pro srovnání: v roce 2021 jsme poskytovali hlavně webináře pro rodiče (14 webinářů pro 287 osob) a jeden 
kurz Třída v pohodě (9 osob). Změna souvisí především s dopadem pandemie covidu-19 na řadu oblastí 
života. 
 
Velká část našich aktivit se v tomto roce soustředila do ORP Liberec. 
Podrobněji viz popis u jednotlivých obcí. 
 
Aktivity CPP Advaita na území města Česká Lípa: 
V České Lípě jsme poskytli 6 programů všeobecné primární prevence na 1 škole pro 147 dětí. 
Aktivity v obcích příslušných k území: 
Jestřebí 

Navázali jsme spolupráci s jednou školou (konzultace k zakázce), programy všeobecné prevence zde ale 
proběhnou až v roce 2023. 
Zákupy 

Poskytli jsme 25 programů všeobecné primární prevence na 1 škole pro 464 dětí (68 výkonů). 
 
 
Aktivity CPP Advaita na území města Frýdlant: 
Ve Frýdlantě jsme na jedné škole domlouvali program selektivní prevence, proběhly úvodní konzultace 
s vyučujícími (2 výkony individuální práce se specifikací selektivní primární prevence, pro 2 osoby), program 
jsme ale nakonec neodvedli z důvodu nemoci lektorů a nemožnosti je nahradit z kapacitních důvodů. 
 
Aktivity CPP Advaita na území města Jablonec nad Nisou: 
V Jablonci nad Nisou jsme poskytli 6 programů všeobecné primární prevence (18 výkonů) na 2 školách pro 
143 dětí. 
Aktivity v obcích příslušných k území: 
Kokonín 

V rámci selektivní prevence jsme provedli sociometrii v jedné třídě na jedné škole (3 výkony práce se skupinou 
se specifikací selektivní primární prevence, 24 dětí), dále jsme konzultovali s vyučujícími na této škole (14 
výkonů individuální práce se specifikací selektivní primární prevence). 
 
Aktivity CPP Advaita na území města Liberec: 
V rámci všeobecné prevence jsme provedli 54 prezenčních všeobecně preventivních programů (150 výkonů 
práce se skupinou se specifikací všeobecná primární prevence) na 8 školách pro 1 359 žáků  
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a studentů. Pro srovnání: v roce 2021 to bylo 28 programů, 79 výkonů na 5 školách pro 574 žáků  
a studentů. Dále jsme uskutečnili 15 bloků selektivní prevence (42 výkonů práce se skupinou se specifikací 
selektivní primární prevence) na 4 školách pro 128 dětí. Pro srovnání v roce 2021 to bylo 10 bloků na 2 školách 
pro 104 dětí, v přepočtu 37 výkonů. Na práci se třídou navazovaly i konzultace s vyučujícími – celkem 47 
výkonů, 8 osob. V rámci dlouhodobé spolupráce s SVP Čáp jsme poskytli 4 programy skupinové indikované 
prevence (12 výkonů práce se skupinou se specifikací indikovaná primární prevence) celkem 21 dětem 
v oblasti protidrogové prevence.  
Poskytli jsme také jeden kurz Třída v pohodě, pro celkem 6 vyučujících z 6 libereckých základních škol (9 
výkonů práce se skupinou se specifikací vzdělávání v rámci primární prevence). 
Účastnili jsme se Pracovní skupiny primární prevence Protidrogové komise Rady Libereckého kraje, 
komunikovali s krajským koordinátorem prevence, okresní metodičkou prevence a dalšími aktéry v oblasti 
prevence v kraji. 
Aktivity v obcích příslušných k území: 
Dlouhý Most 

Poskytli jsme 2 programy všeobecné prevence pro celkem 41 dětí na jedné škole. 
Hodkovice nad Mohelkou 

Poskytli jsme jeden vzdělávací program pro zaměstnance místní firmy (9 osob). 
Hrádek nad Nisou 

V Hrádku nad Nisou jsme poskytli 15 programů všeobecné primární prevence (42 výkonů) na 1 škole pro 318 
dětí (v roce 2021 to bylo 15 programů, 36 výkonů, na 3 školách pro 265 dětí). 
Chrastava 

V Chrastavě jsme spolupracovali s Dětským domovem se školou, kde jsme v první polovině roku poskytovali 
individuální indikovanou prevenci pro 3 děti (27 výkonů). Poté jsme DDŠ doporučili převést klienty do 
ambulance našeho Centra adiktologických služeb. 
Jablonné v Podještědí 

V Dětském domově v Jablonném v Podještědí jsme poskytovali individuální indikovanou prevenci. Během roku 
jsme individuálně pracovali s 9 dětmi a 4 pracovnicemi, celkem šlo o 181 výkonů individuální práce se 
specifikací indikovaná prevence (v roce 2021 to bylo 13 dětí a 110 výkonů). Řešena byla především 
adiktologická témata (kouření, experimenty s alkoholem), vztah k sobě, komunikační problémy, agresivní 
projevy. 
Oldřichov v Hájích 

Poskytli jsme jednorázovou konzultaci 9 pracovníkům Ekocentra Střevlík a ukrajinským pracovníkům a 
pracovnicím, kteří měli na starosti zde umístěné děti z Ukrajiny. 
 
Aktivity CPP Advaita na území města Nový Bor: 
Přímo v Novém Boru jsme v roce 2022 nepracovali. 
Aktivity v obcích příslušných k území: 
Cvikov 

Navázali jsme spolupráci s jednou školou (konzultace k zakázce), programy všeobecné prevence zde ale 
proběhnou až v roce 2023. 
Polevsko 

Poskytli jsme 1 program všeobecné primární prevence (2 výkony), pro 22 dětí. 
Aktivity CPP Advaita na území města Semily: 
Poskytli jsme školení pro pěstouny na téma nelátkových závislostí (20 výkonů práce se skupinou se specifikací 
selektivní primární prevence, 60 účastníků). 
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Aktivity CPP Advaita na území města Tanvald: 
V Tanvaldu jsme poskytli 4 programy všeobecné primární prevence (10 výkonů) na 1 škole pro celkem 83 dětí 
a 2 jednorázové programy selektivní prevence na 1 škole pro 16 dětí. 
 
Aktivity CPP Advaita na území města Turnov: 
V Turnově jsme poskytli 14 programů všeobecné primární prevence (42 výkonů) na 2 školách pro celkem 387 
dětí.  
Aktivity v obcích příslušných k území: 
Malá Skála 

V Malé Skále jsme poskytovali dlouhodobý program selektivní prevence pro 20 dětí (10 výkonů) na jedné 
škole. Na práci se třídou navazovaly konzultace s vyučujícími (18 výkonů individuální práce se specifikací 
selektivní prevence),  
 
Aktivity CPP Advaita na území města Železný Brod: 
V Železném Brodě jsme poskytli 5 programů všeobecné prevence na 1 škole pro 100 dětí (15 výkonů práce 
se skupinou se specifikací všeobecná prevence). 
 
Obce mimo Liberecký kraj: 
Dále jsme pracovali i se školami ze Středočeského kraje. Opakovaně jsme spolupracovali s jednou školou 
z Mladé Boleslavi (12 programů všeobecné prevence pro 315 dětí, 36 výkonů; a 2 jednorázové programy 
selektivní prevence pro 59 dětí, 6 výkonů). Také jsme poskytli webinář pro rodiče žáků školy z Benešova (31 
osob, 1 výkon práce se skupinou se specifikací vzdělávání v prevenci). 
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Závěr 
V roce 2021 jsme v závěru této zprávy psali o tom, že čas věnovaný klientům se vrátil k hodnotám před 
začátkem pandemie covid-19. Rok 2022 na to navázal a zájem o naše služby se dále zvyšoval, zejména 
v oblasti ambulantního poradenství. Nabídnutá vyšší kapacita v poradně Jablonci nad Nisou se rychle naplnila, 
v českolipské poradně se čekací doba na konzultaci prodloužila nad 1 měsíc, v Liberci výrazně stoupl počet 
klientů i množství času jim věnovaného. Efektivnějšímu využití personální kapacity bohužel stále brání vysoké 
množství tzv. promarněných konzultací, z nichž se klienti neomluví v dostatečném předstihu tak, aby bylo 
možné nabídnout čas jiným.  
Zájem o adiktologické služby pro děti a mládež se zvyšoval zejména v liberecké poradně.  
Aktivity našeho centra primární prevence opět výrazně narostly, především v oblasti všeobecné prevence, ale 
i indikované a selektivní prevence. Zaznamenáváme rostoucí zájem, ale i opakovanou spolupráci. Navýšili 
jsme také kapacity pro lektorování.  
V terapeutické komunitě jsme dál rozvíjeli přípravu na pracovní uplatnění klientů díky spolupráci 
s potravinovou a nábytkovou bankou Libereckého kraje. Prošli jsme zajímavou zkušeností při úpravě 
programu kvůli zapojení do pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny.  
V doléčovacím programu významně stoupl počet osob, které mohly službu využít, a to díky zvýšení kapacity 
počtu ambulantních klientů.  
Ceníme si spolupráce s dalšími organizacemi a úřady v Libereckém kraji.   
K zajištění provozu našich služeb jsme využívali finančních zdrojů státu Ministerstva práce  
a sociálních věcí ČR, Úřadu vlády ČR, Libereckého kraje a významné finanční spoluúčasti obcí Libereckého 
kraje, zejména statutárních měst Liberec a Jablonec nad Nisou a města Česká Lípa  
a Turnov. Na služby přispívá téměř celý Mikroregion Frýdlantsko. 
Naše programy jsou certifikované Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Programy primární 
prevence jsou certifikované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Certifikáty vypovídají o pro-
kázání odborné způsobilosti našich služeb. 
Daří se nám služby poskytovat v souladu s cíli a posláním naší organizace. V posledních letech by to nebylo 
možné bez významné podpory samospráv. Jejich finančních příspěvků si velice vážíme.  
 
V Liberci dne 26. ledna 2023 
 
 
 
Mgr. Olga Merglová 
ředitelka ADVAITA, z. ú. 
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