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Terapeutická komunita: Povodně jsme zvládli, ale voda zaútočila shora 

 

Letošní povodně zvládla budova Terapeutické komunty Nová Ves, ADVAITA zatím bez úhony. Zřejmě 

i díky novému protipovodňovému korytu okolních vodních toků. Přívalové deště ale způsobily 

prolomení střechy domu, a tak se potýkáme s havarijní situací, hledáme provizorní řešení, abychom 

zajistili bezpečí klientů i fungování programu a čeká nás částečná rekonstrukce střechy.  

 

Terapeutická komunita ADVAITA v Nové Vsi, je pobytové léčebné zařízení pro uživatele drog. Léčba zde 

trvá 7-15 měsíců, je komplexní a pomáhá klientům uzdravit se zejména prostřednictvím osobního rozvoje a 

cestou změny životního stylu. Kapacita činí 15 míst (4 ženy, 11 mužů).   

 

„Během prudkých přívalových dešťů na začátku června došlo k prolomení střechy nad jedním z klientských 

pokojů. Byli jsme nuceni klienty přestěhovat do provizorních prostor. Zároveň je nutné kompletně vystěhovat 

celé půdní prostory, kde do té doby denně probíhala pracovní terapie,“ popisuje havarijní situaci ředitelka 

občanského sdružení ADVAITA, Olga Merglová.  

 

Střecha komunity by potřebovala významnou rekonstrukci. Na tu ale zatím nejsou potřebné finanční 

prostředky. „Usilujeme o získání dotace z národních nebo evropských fondů, ale zatím jsme nebyli úspěšní,“ 

říká Merglová. Dům přešel v minulém roce z majetku Libereckého kraje do majetku obce Nová Ves, díky 

čemuž by se mohl proces získání dotace usnadnit.  

 

„V příštím týdnu zahájíme nejnutnější opravy – dojde k odkrytí sádrokartonu a zateplení a k provizorní 

opravě střechy z vnitřní strany, abychom v domě přečkali zimu a neohrozili zdraví a bezpečí našich klientů. 

To, do jaké míry se nám podaří udržet v provozu jednotlivá pracoviště pracovní terapie, je zatím v řešení. 

V příštím roce se obci snad podaří získat dotaci na rekonstrukci a zateplení celého domu. Budeme na tom 

s obcí maximálně spolupracovat. Předpokládáme, že náklady na takovou opravu se vyšplhají cca k 10 

milionům korun,“ hovoří o plánovaných krocích ředitelka Olga Merglová. Bez zmiňované dotace se ale 

rekonstrukce neobejde – 10 milionů korun je mj. roční rozpočet všech služeb, které ADVAITA, o. s. poskytuje 

(kromě Terapeutické komunity provozuje v Liberci také Centrum ambulantních služeb, Doléčovací centrum a 

Programy primární prevence).  

 

 

Terapeutická komunita ADVAITA v Nové Vsi funguje už 16 let! 

 

I přes zmíněné neveselé aktuální události oslavila Terapeutické komunita ADVAITA v červnu už 16 let 

svého fungování. U příležitosti tohoto výročí se uskutečnilo mj. setkání bývalých klientů. Ti se do 

komunity každoročně vrací, aby si připomenuli, co zde zažili, zavzpomínali na chvíle, které nebyly 

vždy snadné, ale které jim často hodně pomohly v tom, aby svůj život po léčbě žili jinak, bez drog. 
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„Kromě toho, že sem klienti jezdí vzpomínat na to, co tu zažili, jezdí si i pro ocenění za abstinenci po léčbě. 

Oceňujeme je diplomem za 1 rok, 5 let a 10 let abstinence,“ popisuje odborný ředitel ADVAITA, o. s. MUDr. 

David Adameček. „Takové setkání je zajímavé a motivující i pro současné klienty komunity – ti pak často 

hovoří o tom, že je utvrdilo v tom, že abstinence má smysl, že život po léčbě, tedy bez drog, může být 

příjemný. Bývalí klienti jsou pro ně důkazem, že to jde zvládnout,“ dodává Adameček.  

 

Za 16 let fungování komunity prošlo léčbou zde 331 osob. Průměrný věk klientů je 25 let, nejmladšímu 

klientovi bylo 18 let, nejstaršímu 41 let. Poměr uživatelů opiátů (heroin, Subutex aj.) a stimulantů (pervitin aj.) 

je téměř vyrovnaný, v posledních letech klienti častěji přicházejí se závislostí na stimulantech, resp. 

s kombinovanou závislostí (opiáty + stimulanty, popř. kombinace se zneužíváním alkoholu nebo léků).  

40% klientů léčbu úspěšně dokončilo, zbylí odešli předčasně z vlastního rozhodnutí (35%), byli vyloučeni 

z léčby pro porušování pravidel (19%), byli přeloženi do jiného zařízení (psychiatrické léčebny či věznice), 

popř. v léčbě aktuálně setrvávají (viz výše).  

 

Úspěšnost klientů po léčbě však nelze odhadovat pouze z procenta úspěšně ukončených léčebných pobytů 

– řada klientů, kteří léčbu opustili předčasně, v normálním životě také funguje, naopak někteří, kteří léčbu 

zvládli, pak mohli zrelabovat a vrátit se na nějakou dobu k užívání návykových látek. Odhady hovoří o tom, 

že 50-60 % klientů, kteří projdou léčbou v TK, v dalších letech abstinuje minimálně od své základní drogy a 

v životě normálně funguje. 

 

 

Doplňující informace:  

 

Co je terapeutická komunita (TK)?  

Léčebné (pobytové) zařízení pro uživatele drog, léčba trvá 7-15 měsíců, je komplexní a pomáhá klientům 

uzdravit se zejména prostřednictvím osobního rozvoje a cestou změny životního stylu.  

 

„Pro klienty je komunita nástrojem bezpečného návratu do života  Mají možnost mluvit o svém životě, vracet 

se k životním situacím, které byly natolik náročné, že nebylo v jejich silách je prožít či zvládnout a před 

kterými bylo jednodušší utéct. Z domova, od sebe, k drogám. V komunitě je čas a prostor k tomu se s těmito 

smutky a bolestmi vyrovnávat, hledat jiné způsoby řešení stresových situací a učit se žít nový – střízlivý život 

a radostně prožívat sebe sama i okolní svět,“ vysvětluje Petr Kopejska, vedoucí Terapeutické komunity Nová 

Ves, ADVAITA. 

 

„Do komunity jsem šel, protože už jsem život venku nezvládal. Měl jsem zdravotní problémy, dluhy, vztah 

s rodinou byl špatný. Prostě jsem nevěděl, co dělat. Sem jsem přišel, abych začal tyhle věci řešit. Abych 

našel sebe. Možná už jsem kousek sebe našel, pracuju na vztahu s rodinou, na dospělosti. Doufám, že se 

mi po léčbě povede postavit se konečně na vlastní nohy a žít normální život.“ 

Kamil, 21 let, 5 let na pervitinu a na kokainu 

 

Základní informace o občanském sdružení ADVAITA 

Posláním občanského sdružení ADVAITA je pomáhat jednotlivcům a rodinám ohroženým škodlivými návyky 

a vytvářet podmínky pro prevenci, léčbu a sociální, zdravotní a pracovní rehabilitaci.  

 

Naším cílem je, aby se klienti 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.  
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Za účelem naplnění našeho poslání provozujeme dvě zařízení a v nich čtyři programy: program primární 

prevence, ambulantního poradenství, terapeutickou komunitu a doléčovací program.  

 

Terapeutická komunita Nová Ves, ADVAITA v číslech 

Od roku 1997 prošlo komunitou 331 osob. Všichni klienti v léčbě strávili v průměru 257 dní. Během nich 

absolvovali 609 hodin skupinové terapie, 685 hodin práce v dílnách a na domě (klienti si sami vaří, uklízejí 

dům, vyrábí výrobky na prodej) a 370 hodin dalších aktivit (volnočasové, sportovní, zátěžové aktivity aj.).  

 

 

 

 

Kontakty:  

 

Olga Merglová, výkonná ředitelka Advaita, o. s. 

(informace o stavu budovy a plánovaných rekonstrukcích, o finančních prostředcích na rekonstrukce) 

Adresa: Rumunská 14/6, 460 01 Liberec 

Telefon: 739 375 492, e-mail: merglova@advaitaliberec.cz  

 

MUDr. David Adameček, odborný ředitel Advaita, o. s. 

(informace o občanském sdružení Advaita, o jednotlivých službách) 

Adresa: Rumunská 14/6, 460 01 Liberec 

Telefon: 723 464 374, e-mail: adamecek@advaitaliberec.cz  

 

Petr Kopejska, vedoucí TK Nová Ves, Advaita, o. s. 

(možnost návštěvy TK) 

Adresa: Nová Ves 55, 463 31 

Telefon: 733 288 273, e-mail: kopejska@advaitaliberec.cz  

 

 

Webové stránky:  

Více informací o občanském sdružení ADVAITA na www.advaitaliberec.cz 

 

Další informace o aktuálním dění v jednotlivých programech na www.facebook.com/advaitaliberec 

 

Fotogalerie Povodně 2013 v TK Nová Ves: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151531891199457.1073741828.160313809456&type=1 
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