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ADVAITA, o. s. – Výroční zpráva 2010



V DOMĚ

tady na půdě je dílna kde děláme třeba z hlíny
třeba tady ten ciferník do kterýho se dá strojek  
a tady jsou klubíčka prošmodrchaný a koberec 
a tašky a korálky náušnice a náramky všelijaký
věci z novin to vezmeš proužek papíru obtočíš 
to kolem špejle pak to zapleteš a tady se vážou 
knížky a tady tohle jsou lisy váže se to a lisuje 
a jezdíme s tim pak různě na trhy a když tudy 
sestoupíme z půdy po schodech k pokojům tak
v předsíni máme počítač připojenej na internet 
v první fázi ale můžeš jenom psát dopisy takže
v první fázi nesmíš na internet ani telefonovat 
musíš se zbavit známejch a kontaktů tam venku 
ve druhý fázi už jsi třeba Pán domu nebo Kuchař 
ve třetí fázi už se chystáš ven a hledáš si práci 
tady jsou naše pokoje za oknem zničený hřiště
voda se tenkrát vylila z břehů valila se všude 
natekla dolů do sklepa zničila plynovej kotel  
nahnali nás támhle nahoru na kopec málem se 
protrhla přehrada chtěli nás zachránit vrtulníkem 
když přijde novej člověk popíšu mu ty místnosti 
kde kdy má bejt a v kolik je co a co se tam děje  
a ten člověk se postupně zaběhne do toho rytmu 
a pak už není potřeba nic vysvětlovat běží to ale 
některý lidi jsou složitý hrozně těžko si zvykaj 
protože tady se musí uklízet každej den všude 
všechny prostory se uklízej všechno má svoje 
místo tyhle nástěnky se pravidelně aktualizujou  
fotky sou uložený v počítači takže když odcházíš 
můžeš si to zkopírovat na památku a odejít pryč
venku to ale každej nedá venku je to půl na půl
a tyhle schody prošly už několikrát nátěrem ale 
vždycky se zase ochodily zpátky do těch skvrn 
a jedna matka když tu byla chtěla nám darovat 
barvu ať si  ty schody natřem vůbec ty skvrny 
nechápala ne nemám tu žádnej oblíbenej schod 
ale za tu dobu už bych asi zpaměti dokázal určit 
kde kterej schod je a myslim si že za tu dobu 
se ty skvrny zvětšily ale jistej si tim nejsem 
tady vcházíme do úplně zásadní místnosti kde 
spolu sedáváme v kruhu řešíme tady v společně 
všechny problémy a koukáme tady na televizi
tady si pouštíme hudbu a fi lmy a tady projdeme
chodbou a dveřma a vcházíme do botárny a 
botárnu uklízíme dvakrát denně a tady se jde ven

U ŘEKY

podívej jak je to potrhaný
ještě před pár měsícema 
to bylo hřiště ale já stejně
fotbal nehraju protože já 
nemůžu s těma kolenama 
a i kdybych mohl sem 
stejně tak levej že 
bych se ukopal 

minule sem koukal 
z okna na ty kachny 

most ten most šíleně drnčí 
jak po něm jezděj ty auta
první den sem si myslel 
že to někdo vozí kolečka 
s uhlím do kotelny ale 
to drnčel ten most 

dvě ne 
tři kachny protože
jedna je schovaná 
za šutrama

prej nebudeme uklízet
a místo toho máme tohle
ale bojim se že budeme 
mít obojí myslim si že 
až domluvíme budeme 
stejně uklízet a přitom 
nikdo nemůže říct že 
sme nemluvili 

pes 

pro toho psa to musí bejt 
občas ji zavřou do kotce
minule kousla dvě srnky 
má vojenskej výcvik ale 
každej jí dává jiný povely 

máš papírky? 
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Úvodní slovo předsedy

Vážení a milí čtenáři,

do úvodu minulé výroční zprávy jsem psal o tom, že mimořádně významnou změnou bylo v roce 2009 rozšíření 

ambulantního doléčovacího programu o pobytovou část. V nastoupené cestě rozvoje jsme pokračovali také 

v roce 2010, kdy k našim ambulantním a pobytovým programům přibyla terénní služba podpory samostatného 

bydlení. Její místo je na samotném konci cesty lidí k uzdravení, podporuje je v jejich začleňování do společnosti 

po absolvované léčbě a doléčování. Možnost pracovat s klienty přímo v místě jejich bydliště, doprovázet je 

na úřady nebo při shánění zaměstnání, jsme dlouho postrádali. Nyní tedy můžeme nabídnout ještě celistvější 

poradenské, léčebné a doléčovací služby pro uživatele návykových látek a jejich blízké. Vznik a provoz programu 

podpory samostatného bydlení je možný díky podpoře z projektu IP1 „Služby sociální prevence v Libereckém kraji“, 

který je fi nancován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

a státního rozpočtu ČR.

Ve druhé polovině roku jsme vůbec poprvé začali s nabídkou programů primární prevence pro základní a střední 

školy. Zatím na zkoušku, za pomoci externího pracovníka. Zájem škol byl velký, takže to je jeden z možných směrů 

dalšího rozvoje do příštích let.   

Ve fi nancování našich služeb se nově projevila významná podpora od obcí Libereckého kraje, které podle klíče 

dohodnutého v roce 2009 přispívaly nám a dalším organizacím poskytujícím protidrogové služby v kraji částkou 

určenou podle počtu obyvatel. Obce s rozšířenou působností přispívaly částkou 11,50 Kč, s pověřeným obecním 

úřadem šesti a ostatní obce čtyřmi korunami za každého svého občana. Během roku jsme oslovili téměř všechny 

obce v kraji se žádostí o fi nanční podporu. Podařilo se ji získat od 28 z nich ( jejich seznam najdete na konci výroční 

zprávy). Díky tomu, že v tomto relativně malém počtu obcí měla zastoupení velká města, celkový příspěvek dosáhl 

milionu korun. Ten stačil k tomu, aby pokryl další pokles státních dotací. Liberecký kraj navíc fi nancování našich 

služeb nesnížil, takže samosprávy nám celkově v roce 2010 hodně pomohly a přispěly ke stabilitě našich služeb. 

V roce 2010 nám dělal starosti dům, ve kterém sídlí terapeutická komunita. Nejdřív havarijní stav střechy a pak 

ohrožení srpnovou povodní, která zpustošila řadu domů v Nové Vsi, Chrastavě i v dalších obcích v blízkém okolí. 

Z povodně dům nakonec vyšel jen s relativně malými škodami, ale problém se stavem střechy zůstává k řešení 

do dalšího období. 

Během srpnové povodně se projevila vstřícnost a solidarita spolupracujících organizací, okamžitou pomoc nám 

nabídli kolegové ze SANANIMU, z WHITE LIGHT I. a Prev-Centra. Terapeutické komunity Fénix a Renarkon se 

spolu s našimi klienty dokonce zapojily do odstraňování škod po povodních v Nové Vsi.  

Děkuji členům rady, všem členům sdružení i jeho zaměstnancům za to, že svým úsilím pomáhají naplňovat 

jeho poslání. 

Děkuji také uživatelům našich služeb, že se často nechají motivovat ke změnám, které

jim umožní  žít zdravější a soběstačnější život. Vidět to, dává smysl našemu konání.

MUDr. David Adameček

předseda Rady ADVAITA, o. s.

květen 2011

1 Orgány sdružení
Nejvyšším orgánem je valná hromada, statutárním orgánem je rada sdružení, která v roce 2010 pracovala ve složení: 

MUDr. David Adameček, Ing. Irena Habrová, Bc. Pavlína Iblová, Ing. Petr Kopejska a Bc. Drahuše Tkáčová, DiS. 

Předsedou rady byl MUDr. David Adameček, místopředsedkyní Ing. Irena Habrová.

Předseda a místopředsedkyně rady zastupují sdružení na veřejnosti.    

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

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

Naším cílem je, aby se klienti zapojili do společnosti přiměřeně ke svému věku a ke svým možnostem.

Podílíme se na snižování poptávky po drogách jako na jedné ze tří základních strategií moderní protidrogové politiky.

Naší vizí je všeobecně dostupná a odpovídajícím způsobem fi nancovaná síť zařízení, která v Libereckém kraji poskytují 

potřebné a kvalitní služby lidem s problémovými návyky a jejich blízkým. Naše programy pak vidíme v této síti jako její 

stabilní a využívanou součást.

Vycházíme z následujících hodnot: 

zdraví, osobní růst, lidská důstojnost, sebeúcta, právo na sebeurčení, respekt k jedinečnosti, solidarita, úcta k životu.

Činnost sdružení
Za účelem naplnění našeho poslání provozujeme dvě zařízení, terapeutickou komunitu 

a centrum ambulantních služeb, a v nich pět programů: 

1)  ambulantní poradenství, 

2)  terapeutickou komunitu,

3)  doléčovací program,

4) podporu samostatného bydlení,

5) primární prevenci.

V následujícím textu se věnujeme nejprve terapeutické komunitě a pak ostatním službám.

Služby 1–4 jsou registrovány podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

a 1–3 jsou navíc certifi kovány Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Historie sdružení
1997 Založení sdružení pod názvem ADVAITA – občanské sdružení pro pracovní a sociální rehabilitaci 

 drogově závislých při Terapeutické komunitě pro drogově závislé v Nové Vsi.

1998 Zahájení provozu doléčovacího centra v Liberci v Rumunské ulici.

1999 Přestěhování doléčovacího centra do Nezvalovy ulice na okraji Liberce.

2003 Rozšíření nabídky služeb o program ambulantního poradenství.

2004 Návrat do Rumunské ulice v centru Liberce, ovšem do jiné budovy.

2006  Změna názvu na ADVATA, o. s.

2007  Převzetí Terapeutické komunity pro drogově závislé v Nové Vsi od Centra sociálních služeb Libereckého 

 kraje, další stěhování centra ambulantních služeb do jiného objektu v rámci Rumunské ulice.

2008 Rozdělení Programu ambulantního poradenství na jednorázová poradenství a krátkodobé intervence 

 a dlouhodobý, soustavný program.

2009 Rozšíření doléčovacího programu o pobytovou část s deseti lůžky v pěti podporovaných bytech, 

 pronajatých Statutárním městem Liberec.

2010 Zahájení terénního programu podpory samostatného bydlení a první nabídka programů primární prevence, 

 pronájem dalších prostor pro Centrum ambulantních služeb a pro administrativní zázemí organizace v centru Liberce. 
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6 Terapeutická komunita

Základní údaje
Název:  Terapeutická komunita ADVAITA

Adresa:  Nová Ves 55, 463 31 Nová Ves

Vedoucí zařízení:  Ing. Irena Habrová 

 od srpna 2010 Ing. Petr Kopejska

Supervizoři:  Jitka Vodňanská, Mgr. Jan Knop

Telefon:  +420 485 146 988

E-mail:  komunita@advaitaliberec.cz

Internet: www.terapeutickakomunita.cz
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Poslání služby
Terapeutická komunita pro drogově závislé v Nové Vsi je pobytové zařízení poskytující 

bezdrogové prostředí se strukturovaným programem a s jasnými pravidly, určené patnácti 

lidem ve věku od osmnácti let, kteří jsou závislí na nelegálních návykových látkách. 

Uživatelem služby může být každý člověk bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, 

národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, víru či světový názor.

Hlavním posláním terapeutické komunity je uzdravovat lidi ze závislosti, a to zejména 

prostřednictvím osobního růstu a cestou změny životního stylu.

Program 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 také nabízí podporu při řešení problémů 

v oblasti právní a fi nanční 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.

Ke klientům přistupujeme individuálně, v jejich zájmu a v souladu s jejich potřebami.

Služby jsou poskytovány za úhradu, jejíž aktuální výše je zveřejněna na webových 

stránkách www.advaitaliberec.cz nebo zjistitelná telefonicky na čísle 485146988.

Program je určen pro lidi závislé na nelegálních návykových látkách, přičemž doprovodná 

závislost na alkoholu či patologické hráčství přijetí nevylučuje. Přijímáme muže a ženy 

ve věku od osmnácti let. Kapacita zařízení je patnáct lůžek. 

Motivujeme klienty k abstinenci, podporujeme je, doprovázíme a vedeme je k přijetí 

odpovědnosti za svůj život. Zaměřujeme se na oblast zdravotní, sociální a trestně-právní.

Personální obsazení
MUDr. David Adameček odborné řízení
Ing. Irena Habrová vedení programu (do srpna 2010)
Ing. Petr Kopejska vedení programu (od září 2010)
Mgr. Lucie Simonová socioterapie, zastupování vedoucího
Mgr. Jana Buchtová socioterapie
Mgr. Markéta Dolejší socioterapie
Michal Drobník, DiS. socioterapie 
Mgr. Naděžda Marková socioterapie
Mgr. Barbora Mrázová socioterapie
Luboš Rokos, DiS. socioterapie
Michaela Tesařová  socioterapie
Mgr. Barbora Šimůnková  socioterapie
Lucie Plíšková, DiS.  sociální práce
Olga Merglová  fi nanční řízení, účetnictví
Květuše Loudátová  zásobování, účetnictví
Renáta Richtrová administrativní práce
Bc. Jana Oktávcová pracovní terapie

externí pracovníci:
Petr Stezka, Marek Dolejš socioterapie
Mgr. Eva Kopecká rodinná terapie

2
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                                                                  počet osob, které službu využily   počet výkonů v daném roce

Roky   2007   2008                          2009                          2010  

Skupinová terapie, poradenství 

počet skupin (1,5 h) 

Celkový počet skupin

včetně mimořádných skupin,

jejichž délka je v průměru 30 minut.        

 34 490 379 37 617 369 34 599 379 35 466 347

Ranní komunity

počet (1 h) 34 288  37 290   34  286  35 280 

Vzdělávací lekce

počet (1,5 h) 34 72   37 73  34  72   35  65

Pracovní terapie

počet skupin (2 h)        

počet (2,5 h) 34 250 150 37 252 148 34 248 144 35 259 158

 

Individuální terapie, poradenství

počet (1 h)  34  241  37 295  34 211  35 255

Rodinná terapie, poradenství

počet (1 h) 51 30  31 30  37 29  45 43

Rodičovská skupina

počet (1,5 h) 46 4  28 4  31 4  41 6

Asistenční služba / doprovod

počet (1 h)  nesledováno    34 54  35 56

Struktura realizované péčeStatistické údaje
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Roky                                2007                          2008                      2009                            2010  

Testy HIV

nesledováno   23   26   34   35

Testy HCV

nesledováno   23   26   34   35

Testy HBV

nesledováno   23   26   34   35

Testy na přítomnost drog

Počet odebraných vzorků moči 

počet provedených toxikologických vyšetření  34 131 76 37 142  116 34 117  96 35 133  94

Agenda s PN,oznámení, 

prodloužení, hlášení

počet (0,5 h).   33 396  37 444  34 408  35 420

Žádost o podporu

v hmotné nouzi

počet (0,5h)   33 99  35 105  26 78  17 51

Kontakt s PMS

počet (0,5 h).   6 12  8 16  7 14  5 10

Kontakt se soudy

počet (0,5 h)   23 46  17 34  21 42  11 22

Pořadník zájemců o službu

počet (0,5 h)   65 65  42 42  46 46  56 56

Řešení dluhů, pokut a ostatní

počet (0,5 h)   30 120  32 128  30 120  17 68

Sociální práce – vybrané úkony

Roky                                                                                                                           2007                    2008                   2009               2010

 

Kapacita programu 15 15 15 15

Pro kolik klientů současně je program maximálně určen;

Délka programu/ léčby (v týdnech) Jak dlouho léčba trvá 28-60 28-60 28-60 28-60

Počet všech uživatelů drog, kteří se programu účastnili. 34 37 34 35

 prvních kontaktů 23 26 20 21

 mužů  24 25 15 26

 injekčních uživatelů drog 31 34 32 28

 z toho se základní drogou heroin 8 10 7 8

  se základní drogou pervitin 23 22 21 21

  se základní drogou kokain/crack 0 0 0 1

  se základní drogou kanabinoidy 0 0 1 3

  se základní drogou extáze 0 0 0 0

  se základní drogou těkavé látky 0 0 0 0

  se základní látkou Subutex nelegálně 1 1 2 2

  

  se základní látkou Subutex legálně 0 0 0 0

  se základní látkou metadon nelegálně 0 0 0 0

  se základní látkou metadon legálně 0 0 0 0

Počet klientů, kteří program úspěšně ukončili. 11 10 10 13

Vývoj programu komunity
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Roky                                                                                                           2007                   2008                2009                 2010

Počet klientů, kteří program ukončili předčasně. 12 12 11 10

z toho do 2 týdnů léčby 3 1 2 2

 do 3 měsíců léčby 4 6 2 4

 po 3 měsících léčby 5 5 7 4

Průměrný věk klienta 25,8 25,5 26,0 26,4

Počet účastníků rodinné terapie

Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů 51 32 31 45

Počet „lůžkodnů”

Součet všech dnů, které všichni klienti 

v daném období strávili v komunitě. 5053 5288 5172 5179

Průměrná délka léčby jednoho klienta

Součet délky léčby u všech klientů, 

kteří ukončili léčbu (úspěšně i předčasně), 

dělený počtem těchto klientů (ve dnech). 222 213 259 238

Průměrná délka úspěšně ukončené léčby 

jednoho klienta (ve dnech) 

Součet délky léčby u všech klientů, 

kteří úspěšně ukončili léčbu, dělený počtem těchto klientů. 359 372 339 346

 Rok 2010 by se dal rozdělit na dvě poloviny. Na dobu před příchodem velké 

vody, tedy do 7. srpna 2010, a na dobu po příchodu velké vody. V obou 

částech roku se nám dařilo v obvyklém rozsahu naplňovat program 

komunity, i když ve druhé polovině to bylo trochu těžší, vzhledem k nutnosti 

likvidovat následky povodně. V některých ukazatelích jsme se přesto celkově 

i zlepšili. Třeba v práci s rodinami. Zvýšili jsme četnost setkávání. A na konci 

roku jsme tým rozšířili o pracovní terapeutku.

 Kapacita programu byla v tomto roce naplněna ve stejné úrovni, jako 

v roce 2009 – na 94,4 %. Snaha o prohloubení účinnosti již zavedených 

služeb byla narušena výraznými personálními změnami v týmu. Dvě 

kolegyně odešly současně začátkem září na mateřskou dovolenou. Přesto se 

dařilo zefektivnit skupinovou dynamiku a občas do ní včlenit i některé 

techniky, například sochání.  Rovněž bylo realizováno několik terapeutických 

technik, čímž bylo vytvořeno více příležitostí pro hlubší náhled na vnitřní 

osobní konfl ikty každého klienta a bylo tak k dispozici více východisek pro 

jejich řešení. Například práce se sny nebo „kameny vztahů“. Individuální práce 

s klienty byla realizována ve standardním formátu. Podobně jako v roce 

2009. 

   V sociální oblasti se podařilo prostřednictvím e-mailové pošty kontaktovat 

většinu příbuzných zařízení v ČR (psychiatrické léčebny, AT ordinace apod.) 

za účelem účinnějšího monitoringu zájemců o léčbu v TK ADVAITA. Dvěma 

klientům bylo umožněno odpracovat si během léčby v komunitě obecně 

prospěšné práce.

 Zlepšila se spolupráce s libereckým oddělením policie ČR. Kriminalisté 

dojížděli po domluvě s klienty za nimi přímo do budovy terapeutické 

komunity. Pokračovalo pravidelné víkendové pracovní setkávání s rodinami 

klientů. Společné víkendy jednou za čtvrtletí jsou nedílnou součástí 

rehabilitace klientů. Čtyř víkendů se účastnilo celkem 45 rodinných 
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příslušníků. Je to významná podpora na cestě  narovnávání silně narušených 

rodinných vztahů klientů a významná pomůcka pro vytvoření reálného 

náhledu příbuzných a rodičů  na širší problematiku drogové závislosti a její 

léčby.

   Za sledované období jsme přijali 21 klientů, z toho 5 žen a 16 mužů. 

Průměrný věk nových klientů byl 26,9 let. Oproti roku 2009 (27) jde o mírný 

pokles. Z psychiatrických léčeben nastoupilo 14 klientů, přímo z detoxu 6. 

V roce 2010 jsme přijali jednoho klienta hned po výkonu trestu odnětí 

svobody.  S hepatitidou C nastoupilo 7 klientů.

Terapeutický program ukončilo 23 klientů. Z toho 13 klientů dokončilo léčbu 

řádně podle plánu a průměrná délka řádně ukončené léčby byla 346 dnů. 

Kromě jednoho všichni využili možnosti plynulého přechodu do našeho 

doléčovacího programu s ubytováním v Liberci. Předčasně ukončilo léčbu 

10 klientů. Z toho dva z disciplinárních důvodů a osm jich odešlo na základě 

vlastního rozhodnutí.

 Z finančních důvodů jsme museli bohužel omezit počet zátěžových 

a sportovních programů a zbylé organizovat s minimálními fi nančními 

náklady. V únoru 2010 jsme jeli s klienty na pravidelný týdenní pobyt 

v Jizerských horách s výukou lyžování na běžkách. V polovině května jsme se 

vydali na pěší čtyřdenní putování po Lužických horách, v roce 2010 již 

po osmé. Bylo zima, ale nepršelo. V červnu jsme se s částí skupiny podruhé 

v našich dějinách zúčastnili sportovního setkání komunit a jiných léčebných 

zařízení na Slovensku „Komunita Cup 2010“. V rámci slovenského prostředí 

již tradiční akci pořádala komunita Tomky. Účastnilo se 24 zařízení 

ze Slovenska, Čech i z Francie a Polska.  

 První sobotu v červnu také proběhla oslava třináctého výročí vzniku 

komunity v Nové Vsi. Hrál se turnaj ve volejbale, opékaly se vuřty, hrálo se 

a zpívalo, bylo předáno osm diplomů za jeden rok života bez drog, čtyři 

diplomy za 5 let života bez drog a jeden diplom dokonce za 10 let života bez 

látek měnících vědomí a devastujících tělo.

 Začátkem července proběhl čtyřdenní napůl cyklistický a napůl pěší 

zátěžový pobyt v Českém ráji. 

 A pak už přišla povodeň! V sobotu sedmého srpna voda kulminovala 

a hrozilo protržení přehrady Mlýnice. To se naštěstí nestalo. Přesto následky 

povodní v Nové Vsi a v Chrastavě byly katastrofální! My jsme měli vytopené 

„pouze“ sklepy s plynovými kotli a od sedmého srpna do dvacátého osmého 

září nám netekla teplá voda. Dodávka elektrického proudu byla pro naši část 

obce obnovena už v neděli večer osmého srpna, ale i tak to pro nás nebylo 

příjemné období. Až do října jsme se podle našich možností podíleli v Nové Vsi 

na pracích souvisejících s odstraňováním škod po povodních.   

 Přesto jsme koncem srpna odjeli do Jizerských hor na Mariánské boudy. 

Pro organizaci „Čmelák“ a hlavně pro přírodu a pro sebe jsme tři dny 

pracovali a tři dny jsme využili pro cyklovýlety. Podařilo se nám navzdory 

všem vnějším i vnitřním protivenstvím secvičit divadelní představení na 

zářijový „kulturfest“ českých terapeutických komunit, pořádaný každoročně 

komunitou Magdaléna v Mníšku pod Brdy.  

Ani po 13 letech činnosti, kdy jsme vcelku zavedeným zařízením, nekončí 

naše uvažování nad rozvojem, inovací a zvyšující se kvalitou poskytovaných 

služeb.

   Ing. Petr Kopejska, vedoucí terapeutické komunity

Shrnutí činnosti v roce 2010 a závěrečné slovo vedoucího terapeutické komunity



14   výroční zpráva 2010     výroční zpráva 2010   15

Poděkování

Rok 2010 byl rokem rychlé vody, dobré terapie a tradičních personálních změn v týmu TK. Takže i rokem 

naplněných tradic.

Prvních šest měsíců tým sloužil v pěti terapeutech. Až v červenci 2010 se nám podařilo najít novou 

kolegyni Naděždu Markovou. Začátkem září pak odešly dvě kolegyně na své mateřské dovolené. Nový 

kolega Luboš Rokos vydržel tři měsíce a odešel ke konci roku na základě vlastního rozhodnutí a nová 

kolegyně Jana Buchtová se dobře zapracovala a dále se zapracovává. V listopadu jsme přijali pracovní 

terapeutku Janu Oktávcovou. Díky ní efektivněji pracujeme na zkvalitňování a obohacování celého 

procesu pracovní terapie a už koncem roku bylo znát, že směr máme dobrý. 

Od prvního září 2010 jsem z postu terapeuta vystřídal ve vedení komunity paní ing. Irenu Habrovou. 

Děkuji jí za citlivé a pečlivé předávání funkce a dlouhodobou ochotu na kterýkoli můj dotaz kdykoli 

reagovat. 

Úspěšně jsme pracovali na struktuře vzdělávacího systému týmových pracovníků. Využívali jsme 

supervizích setkání týmových i případových.

Práce týmu TK ADVAITA, zvláště ve druhé polovině roku 2010, kdy odešlo několik pracovníků nové lidi 

bylo nutno zapracovat a do toho se ještě vypořádávat s následky povodní, byla vyčerpávající a nelehká. 

Chtěl bych ocenit tým pracovníků celkově za obětavost, cílevědomost, neohroženost, vytrvalost, 

otevřenost k přiznání si vlastních nedostatků i předností a ochotu je v týmu sdílet.

Děkuji Lucii Simonové – od září 2010 své zástupkyni – za vysokou odbornost a metodický přístup 

k terapeutickým i dalším pracovním úkolům. Rovněž jí děkuji za její otevřenost a přímost na týmových 

supervizích. Za odvahu a chuť program komunity měnit, inovovat, vylepšovat. Za terapeutické techniky.

Michalovi Drobníkovi děkuji za mužskou autoritu, ve skupině výrazně viditelnou a jasně čitelnou. Děkuji 

mu za spolehlivost při zátěžových akcích i v řešení technických problémů. Také za terapeutické techniky.

Naděždě Markové děkuji za originalitu,  Za její mateřský přístup ke klientům a ochotu vždy naslouchat 

a být připravena pomoci, poradit, podpořit, vyjít vstříc, ale také za ochotu se vzdělávat a pracovat 

na své vyšší odbornosti a náhledu na sebe a na svou práci. 

Barboře Mrázové děkuji za citlivě vyváženou spolupráci při přípravě a realizaci víkendových setkání 

s rodinami, za účast na zátěžových akcích. Za vysokou odbornost. 

Sociální pracovnici Lucii Plíškové děkuji za obětavost a trpělivost ve snaze ukončovat nebo alespoň 

srozumitelně mapovat příběhy sociálních a právních záležitostí klientů komunity, za její tvůrčí přístup 

a dobré nápady.Za ochotu zviditelňovat komunitu prostřednictvím prezentací .

Květuši Loudátové děkuji za trpělivost  i výchovnou činnost při všech akcích kolem stravování a nákupů 

ve spolupráci s klienty a administrativních nezbytností s tím spojených.

Janě Buchtové děkuji za to, že zatím vydržela. I přesto, že dojíždí z daleka, chce v práci v komunitě 

pokračovat a dál se vzdělávat a zdokonalovat.

Odešlým Michaele Tesařové a Barboře Šimůnkové děkuji za významnou pomoc jak v práci s klienty, 

tak ve stmelování týmu.

Děkuji našim externím spolupracovníkům Petru Stezkovi a Marku Dolejšovi za jejich obtížně 

nahraditelnou pomoc při naplňování víkendových služeb i za cenné připomínky ke společné práci.

Děkuji Davidu Adamečkovi, Olze Merglové a Renátě Richtrové za zastřešování naší práce. Za plodné 

kontakty s institucemi, úřady, donátory. Za úsilí o přirozený rozvoj celého našeho sdružení.

Na závěr chci poděkovat spolupracovníkům ambulantních služeb, doléčovacího centra a podpory 

samostatného bydlení, že o sobě vzájemně víme, že nás navštěvují na velkých komunitách a dokážou 

přispět vhodným postřehem, či radou. Díky za dobrou spolupráci při vzájemném informování se 

o klientech a při předávání klientů komunity do doléčovacího programu CAS Advaita.

Ing. Petr Kopejska, vedoucí terapeutické komunity

6

směr terminál DPML                                         Rumunská
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Centrum ambulantních služeb

Základní údaje
Název:  Centrum ambulantních služeb 

 ADVAITA (zkratka CAS)

Adresa:  Rumunská 14/6, 460 01 Liberec 

Vedoucí zařízení: Bc. Drahuše Tkáčová, DiS., 

 od srpna 2010 Ing. Irena Habrová 

Supervizor:  Mgr. Jan Knop 

Telefon:  +420 482 750 607, 603 829 730

E-mail:  cas@advaitaliberec.cz 

Internet:  www.advaitaliberec.cz 
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Poslání 
 Centrum ambulantních služeb je zařízení poskytující péči osobám 

ohroženým návykovým chováním v různém stádiu rozvoje závislosti a jejich 

blízkým.

  Hlavním posláním zařízení je poskytování takových služeb, které přispívají 

ke změně a zvýšení kvality života našich klientů, vedou je k převzetí 

zodpovědnosti za sebe a své jednání, upevňují jejich pozitivní postoje 

a hodnoty a posilují jejich odmítavý postoj k drogám.

 Ambulantní a terénní služby jsou poskytovány zdarma, pobytové za úhradu, 

jejíž aktuální výše je zveřejněna na webových stránkách 

www.advaitaliberec.cz nebo zjistitelná telefonicky na čísle 482 750 607.

Přehled poskytovaných služeb
 Centrum ambulantních služeb je součástí systému péče o závislé, 

zaměřuje se na prevenci a léčbu závislostí. Od roku 2010 nabízí CAS čtyři 

programy: program ambulantního poradenství, doléčovací program, 

podporu samostatného bydlení a primární prevenci.

Personální obsazení
MUDr. David Adameček odborné řízení
Bc. Drahuše Tkáčová, DiS. vedení programů (do srpna 2010)
Ing. Irena Habrová  vedení programů (od srpna 2010)
Bc. Petra Hrušková  socioterapie
Markéta Stezková  socioterapie
Bc. Stanislava Štovíčková socioterapie
Mgr. Jitka Mrkvanová  sociální práce
Olga Merglová   fi nanční řízení, účetnictví
Květuše Loudátová  zásobování, účetnictví
Renáta Richtrová   administrativní práce
  V roce 2010 došlo k podstatným změnám v týmu. V měsíci srpnu 

nastoupila vedoucí zařízení Bc. Drahuše Tkáčová, DiS. a pracovnice  

Bc. Petra  Hrušková na mateřskou dovolenou.

 Do pozice vedoucí zařízení přešla Ing. Irena Habrová, která ve sdružení 

doposud pracovala jako vedoucí terapeutické komunity. Výběrovým řízením 

byla přijata nová sociální pracovnice Bc. Stanislava Šťovíčková, která 

nahradila Bc. Petru Hruškovou.

Program ambulantního poradenství

Poslání

  Program ambulantního poradenství se zaměřuje na podporu osob, které 

s drogami experimentují, osob závislých na návykových látkách, hazardních 

hráčů a na péči o lidi blízké uvedeným osobám. 

 Hlavním posláním programu je podpora lidí, kteří jsou motivováni ke změně 

svých návyků, ačkoli nejsou schopni úplné abstinence od dané návykové látky. 

Služby jsou poskytovány osobám ve věku od patnácti let, zejména občanům 

Libereckého kraje.  Uživatelem služby může být každý člověk bez ohledu 

na pohlaví, rasu, etnický původ, národnost, sexuální orientaci, náboženské 

vyznání, víru či světový názor.

 Služby jsou poskytovány tak, aby na klienty působily aktivně, vedly je 

k převzetí zodpovědnosti za sebe a své jednání, podporovaly je v nápravě jejich 

rodinných a dalších sociálních vazeb a napomáhaly v jejich pracovním 

či studijním uplatnění. 

  Ke klientům přistupujeme individuálně, v jejich zájmu a v souladu s jejich 

potřebami.

 Služby jsou poskytovány zdarma.

Rok 2010

Cílová populace zůstala v roce 2010 bez podstatných změn. Do programu 

byly přijímány osoby od patnácti let věku v různém stádiu rozvoje závislosti, 

dále rodiče a blízcí uživatelů. V roce 2010 službu využilo celkem 359 osob. 

Uživatelů nealkoholových drog bylo 193, závislých na alkoholu 19, příbuzných 

a blízkých službu využilo 128 osob a 19 bylo patologických hráčů.  

Dlouhodobé poradenství (6 měsíců a déle) jsme poskytli 32 klientům, 

jednorázové poradenství 199 klientům. Průměrný věk klientů v roce 2010 

nepatrně klesl z 26,7 roků v roce 2009 na 26,3 let. Větší poptávku o pomoc 

jsme zaznamenali u patologických hráčů. Rozšířili jsme službu o samostatnou 

skupinu, kam klienti s tímto problémem docházeli jednou za za čtrnáct dní, 

skupina byla celoročně plně využívaná. Počet injekčních uživatelů se 

v porovnání s minulými roky výrazně nezměnil, v roce 2009 tento způsob 

aplikace udalo 109 klientů, v roce 2010 pak 97 klientů. Mezi klienty převažují 

muži, 65 %. Snížil se počet klientů užívajících heroin, v roce 2009 jsme 

zaznamenali 26 uživatelů, v roce 2010 18 uživatelů.  U klientů s problémem 

marihuana se počet stabilizuje, v roce 2009 to bylo 11 klientů, v roce 2010 

10 klientů. Poslední tři roky vykazujeme přes 300 klientů za rok. Se stávajícím 

počtem personálního obsazení nelze kapacitu služby zvyšovat. V roce 2010 

naše možnosti odpovídaly poptávce, byl přijat každý zájemce o službu. 

Od roku 2003, kdy jsme se službou začali, prošlo zařízením 1330 klientů.

Plány na rok 2011 

Jsme jediným poskytovatelem tohoto druhu služby v Libereckém kraji. Službu 

využívají lidé i z dalších měst a obcí kraje např. Jablonce nad Nisou, Frýdlantu, 

Hrádku nad Nisou, Jablonného v Podještědí, Rokytnice nad Jizerou, 

Smržovky, České Lípy, Turnova, Semil a dalších. Zájem klientů nás utvrzuje 

v tom, že služba je potřebná. Prioritou v roce 2011 je co nejlépe uspokojovat 

potřeby klientů. Chceme pružně reagovat na vývoj cílové skupiny, např. 

na vyšší počet matek s dětmi, na závislé rodiče a na další zvyšování počtu 

patologických hráčů. 

2
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Doléčovací program 

Poslání

 Doléčovací program se zaměřuje na podporu lidí, kteří prošli léčbou 

závislosti a jsou rozhodnuti abstinovat od návykových látek či hazardního 

hraní. Program se dělí na ambulantní a pobytovou část. Služby poskytované 

ambulantní formou jsou určeny osobám ve věku od patnácti let. Pobytové 

služby osobám starším než osmnáct let. Program je určen lidem, kteří 

aktuálně žijí na Liberecku a v Libereckém kraji. Uživatelem služby může být 

každý člověk bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, národnost, sexuální 

orientaci, náboženské vyznání, víru či světový názor.

 Hlavním posláním programu je udržení pozitivních postojů a hodnot, 

které si klienti osvojili v průběhu předchozí léčby, případně získali v samotném 

doléčovacím programu. Program se zaměřuje na předcházení návratu 

k návykovému chování, umožňuje klientům aktivně se podílet na řešení jejich 

sociální situace, především v oblasti zaměstnání, bydlení, rodinných 

a partnerských vztahů, motivuje je k dalšímu osobnímu rozvoji a pomáhá jim 

při jejich zpětném začleňování do společnosti. Ke klientům přistupujeme 

individuálně, v jejich zájmu a v souladu s jejich potřebami.

 Ambulantní služby jsou poskytovány zdarma a pobytové za úhradu, jejíž 

aktuální výše je zveřejněna na webových stránkách www.advaitaliberec.cz 

nebo zjistitelná telefonicky na čísle 482 750 607. 

Rok 2010

Službu následné péče jsme v roce 2010 poskytovali v pobytové a ambulantní 

formě. Program celkem využilo 70 osob. Z tohoto počtu bylo 33 klientů 

strukturovaného programu včetně bydlení, 13 rodičů a blízkých (neuživatelů 

drog) a 24 bývalých klientů. Provozujeme pět bytů o kapacitě deseti 

pobytových míst.  Ze 42 zájemců v pořadníku jsme uspokojili 23 klientů, 

celkem tedy 55 %. Z toho bylo 8 žen a 15 mužů. Průměrný věk klientů 

v pobytové formě služby dosáhl 30 let, přičemž nejstaršímu bylo 52 let, 

nejmladšímu 21 let. Z psychiatrických léčeben využilo bydlení 9 klientů, 

z terapeutických komunit 14 klientů. Průměrný věk všech klientů, v pobytové 

a ambulantní formě služby, se zvýšil na 28,6 let, v roce 2009 to bylo 27 let. 

K nárůstu dochází i u délky léčby, v roce 2009 to bylo 137 dní, za rok 2010 

vykazujeme 144 dnů. Bydlení klienti využívali po dobu šesti měsíců, během ní 

si našli vlastní bydlení a v léčbě pokračovali v ambulantní formě. 

Pobytovou formu programu následné péče jsme poskytovali teprve druhým 

rokem. Rok 2010 byl proto rokem stabilizace programu. Klienti využili naši 

pomoc k uspokojivému fungování v novém životním období. Pokračovali 

v abstinenci a zvládli řadu problémů, s kterými se při návratu do běžného 

života setkávali. Všem se podařilo do měsíce sehnat zaměstnání, být fi nančně 

soběstačný a přestat využívat sociální podpory.  Programem následné péče 

za jedenáct let své existence (1999–2010) prošlo 320 klientů. 

Plány na rok 2011 

Domníváme se, že pro zvýšení kvality stávajících služeb bude nezbytné 

na minimum snížit počet předčasných vypadnutí z programu, v roce 2010 

to bylo 6 klientů. Zaměříme se více ve skupinové terapii na prevenci relapsu. 

Chceme rozšířit vzdělávání klientů v oblastech práva a dluhového poradenství. 

Budeme motivovat klienty k dokončení vzdělání a ke zvyšování své kvalifi kace, 

aby měli lepší šance na trhu práce. Využitím hodnotících dotazníků chceme 

získávat zpětnou vazbu ke kvalitě a rozsahu nabízených služeb.

Podpora samostatného bydlení

Poslání 

Centrum ambulantních služeb občanského sdružení ADVAITA poskytuje 

službu podpora samostatného bydlení na území města Liberec a v Libereckém 

kraji abstinujícím osobám, ohroženým sociálním vyloučením, které mají 

sníženou soběstačnost, jež se rozvinula v souvislosti s chronickým 

onemocněním syndromem závislosti na návykových látkách. Tyto osoby si 

nejsou schopny bez pomoci nalézt a udržet vhodné bydlení a zaměstnání, 

vyřizovat si splácení dluhů, jednat s úřady, zaměstnavateli a dalšími subjekty. 

Služba vede tyto osoby k posilování přirozených sociálních vazeb a napomáhá 

jim vytvářet síť podpory, směřuje je k posilování zodpovědnosti a rozvoji 

sociálních schopností a praktických dovedností, které jim usnadní 

plnohodnotné zapojení se do běžného života. Uživatelem služby může být 

každý člověk bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, národnost, sexuální 

orientaci, náboženské vyznání, víru či světový názor.

 Rok 2010

Jde o novou službu, která je poskytována od dubna 2010. Služba je 

poskytována podle individuálních potřeb uživatelů služby v průběhu celého 

kalendářního roku od pondělí do čtvrtka od 10 do 18 hodin a v pátek 

od 10 do 17 hodin. Uživatelé služby se mohou v případě krizové situace spojit 

s pracovníky i mimo tyto hodiny na pohotovostním telefonním čísle.

Je to terénní služba podle individuálních potřeb uživatelů v přirozeném 

prostředí klientů,  v jejich bytě. Celý program zabezpečuje jedna sociální 

pracovnice na plný úvazek, ostatní sociální pracovnice centra s úvazkem 

zhruba 0,5. Služba je podpořena z projektu IP1 a fi nancována z Evropského 

sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

a státního rozpočtu ČR.

Nejvíce žádanou službou byla pomoc při zajištění chodu domácnosti.  Nácviky 

domácí práce např.  vaření a pečení, nácvik úklidu, praní a žehlení, vybavení 

a uspořádání bydlení. V oblasti fi nanční se nám podařilo vést klienty k tomu, 

aby si udrželi rovnováhu mezi svými příjmy a výdaji.  Ve zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím byla naše podpora nejvýznamnější 

při hledání a udržení zaměstnání. Všem našim uživatelům jsme pomohli najít 

vhodné zaměstnání.  Před nástupem do práce jsme klienty zacvičovali v práci 

na PC, k tomu využívali prostor ambulantního centra.  Významná pro uživatele 

byla pomoci při uplatňování práv, konkrétně korespondence s věřiteli, návrhy 

splátkových kalendářů, korespondence s probační a mediační službou, pomoc 

v osobních jednáních na úřadech, posouzení nájemní smlouvy, soudní 

rozhodnutí a řada dalších úkonů. Členové pracovního týmu se na konkrétní 

řešení problému s klientem museli předem připravit, ne vždy měli v dané 

oblasti zkušenosti nebo znalosti. V oblasti sociálně terapeutické uživatelé 

potřebovali pomoc s udržením pozitivní změny z ukončené léčby v případě, 

kdy klient v důsledku zhoršených podmínek, začínal používat staré, ohrožující 

způsoby řešení či jednání. Krizovou intervenci jsme poskytli v 10 případech. 

Uživatel byl svojí aktuální situací natolik znejistěn, že potřeboval psychickou 

podporu, ujasnit si jak dál a pomoc stanovit si kroky, jak se ze situace dostat.         

Do konce roku podporu využilo 26 osob, plánovali jsme 21 osob. Program byl 

tedy již v prvním roce využit na 123 %.  Z celkového počtu klientů bylo 11 žen 

a 15 mužů, průměrný věk byl 30 roků.

Plán na rok 2011

Naší snahou je tento projekt rozvíjet, zvyšovat kvalitu a odbornost práce 

s uživateli. Spatřujeme v něm výrazný přínos pro udržení pozitivní životní 

úrovně abstinujících klientů. Chceme dokázat vhodně pomoci i klientům

s vícero znevýhodněními – záznam v rejstříku trestů, s nízkým nebo nulovým 

vzděláním, neúnosnými dluhy a podobně.

Program primární prevence

 V říjnu 2010 jsme zahájili službu primární prevence pro třídní kolektivy. 

Nabídka preventivních programů vzešla z požadavků obcí a mohli jsme je 

školám nabízet právě jen díky fi nanční podpoře obcí ostatním našim 

programům.

Poslání

 Programy primární prevence jsou poskytovány v rámci služeb Centra 

ambulantních služeb občanského sdružení ADVAITA. Jsou poskytovány 

školám a školským zařízením v Libereckém kraji. Programy se zaměřují 

na předcházení rizikového chování u dětí a mládeže, poradenství a intervenci 

v oblasti nežádoucích sociálních jevů.

 Cílem programů je formou specifi cké primární prevence posilovat pozitivní 

vzorce chování, zdravý způsob života a otevřenou komunikaci a eliminovat 

rozvoj a dopady negativního sociálního chování.

Cílová skupina

Programy jsou poskytovány žákům základních a středních škol v Libereckém 

kraji. Probíhají v rámci školní docházky. Součástí programů je také poskytování 

poradenství a intervence pedagogům a školním metodikům prevence.

Školám jsme v roce 2010 nabízeli tyto programy :

 Preventivní minimum

 Alkohol a závislost     

 Dokážeš to vypnout? (rizika kyberprostoru a závislost na mediích)

 Naše třída – můj hrad (prevence šikany)

 A další programy na míru dle dohody včetně sociometrického šetření  

6

7

8
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Program ambulantního poradenství – struktura poskytované péče

Roky               2004              2005      2006         2007           2008            2009          2010 

Individuální terapie/poradenství   40        149      224         259          369             451 404

Rodinná terapie/poradenství     1      23        18         52             73  65 64

Skupinová terapie/poradenství  0        0         0           12               3  0 23

Sociální práce      17    113        95           91             96  63 62

Program ambulantního poradenství – počet klientů v jednotlivých letech

Roky               2004              2005      2006         2007           2008            2009          2010 

Ambulantní léčba  9  19  26  42  33  39 32

Jednorázová poradenství   0  7  34  43  135  168  199

Rodiče a blízcí   13  31  7  67  147  137 128

Počet klientů v jednotlivých letech

Roky  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  2006  2007  2008 2009 2010 

   

Počet klientů v programech   23        34      33         29          27 18 25 24 25 20 29 33 

Rodiče a blízcí                                    nesledováno  16  11 15 8 16 13

Ex-klienti         nesledováno    32 34 28 24

Struktura poskytované péče (výkony)

Roky                                                                                        2004                  2005              2006                   2007             2008                 2009                2010 

Individuální terapie/poradenství   199        245      247         318                  388                695 866

Rodinná terapie/poradenství     0      11        2         12             10 6 6

Skupinová terapie/poradenství     36        37         50           45               44 86 99

Sociální práce    94    358        184           293             49 283 155

9 Statistické údaje
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Přehled příjmů, dotací a výnosů za rok 2010

Evropské, státní a krajské zdroje
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) 2 541 000 Kč

Liberecký kraj 2 000 000 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 1 551 000 Kč

Evropský sociální fond prostředncitvím programu IP1 

Služby sociální prevence v Libereckém kraji 1 397 130 Kč

Příspěvky měst a obcí
Město Liberec 553 777 Kč

Město Jablonec n. N. 190 000 Kč

Město Turnov 79 391 Kč

Město Česká Lípa 56 728 Kč

Město Semily 47 283 Kč

Město Frýdlant v Čechách 41 250 Kč

Vratislavice nad Nisou 41 250 Kč

Hrádek nad Nisou 22 680 Kč

Nové Město pod Smrkem 11 628 Kč

Raspenava 8 583 Kč

Český Dub 8 286 Kč

Hejnice 8 265 Kč

Višňová 2 748 Kč

Libštát 2 036 Kč

Bulovka 1 756 Kč

Nová Ves 1 642 Kč

Jindřichovice pod Smrkem 1 392 Kč

Bílý Potok 1 362 Kč

Proseč pod Ještědem 1 224 Kč

Dolní Řasnice 1 042 Kč

Habartice 968 Kč

Lázně Libverda 946 Kč

Krásný Les 912 Kč

Kunratice 774 Kč

Černousy 674 Kč

Pertoltice 560 Kč

Horní Řasnice 504 Kč

Heřmanice 468 Kč

Příspěvky fyzických osob a nadací
Dary a příspěvky 30 802 Kč

Nadace Škola hrou 15 000 Kč

Zdroje z vlastní činnosti
Příjmy z vlastní činnosti 953 497 Kč

Tržby z hospodářské činnosti 51 773 Kč

Ostatní příjmy 137 317 Kč

Celkem 9 765 648 Kč

Finanční zpráva za rok 20108

Rok 2010 můžeme považovat za úspěšný. Z pohledu odborného se centru 

podařilo udržet kvalitní a efektivní služby, což dokazují konkrétní výsledky práce.  

Dařilo se nám v oblasti rozvoje specifi ckých služeb, zajistili jsme dva nové 

programy, v dubnu podporu samostatného bydlení a v říjnu programy primární 

prevence.

Projekt podpory samostatného bydlení se do konce roku úspěšně rozvinul 

a představuje účelně investované prostředky do prohloubení odborné péče.  

Dá se říci, že profesionalita naší poskytované péče i její dokumentace má stabilně 

dobrou úroveň a znamená pro klienty určitou záruku kvality. K tomu všemu 

přispívá i odborný růst pracovníků, pravidelně se vzdělávají v oblasti terapie 

a léčby závislostí či sociální práce.  

Poděkování patří pracovnicím, které v průběhu roku tým opustily z důvodu 

odchodu na mateřskou dovolenou: Vedoucí centra Bc. Drahuši Tkáčové za vedení 

týmu a iniciativu při přípravě a zahájení nových programů a Bc. Petře Hruškové, 

která s přehledem a vstřícností byla několikaletým pilířem našeho centra. 

Zásadní výměna pracovníků, která během roku proběhla, neovlivnila podstatně 

chod zařízení. Podařilo se plynule na činnost navázat. Jde o náročnou práci 

s množstvím krizových situací a emocí. 

Přeji proto novým pracovnicím hodně trpělivosti a odhodlání. Věřím, že se nám 

podaří společně vytvořit tým na dobré úrovni.

Oceňuji práci managementu, MUDr. Davida Adamečka, Olgy Merglové 

a Mgr. Renaty Richtrové.

Jsou stabilním prvkem v organizační struktuře a podstatnou měrou nám 

zabezpečují úspěšnou práci.

Děkuji za spolupráci Mgr. Janu Knopovi, který je naším dlouholetým 

supervizorem. Nemá to s námi jednoduché, ale vždy nám dobře poradí. 

   Ing. Irena Habrová

Shrnutí činnosti v roce 2010 a závěrečné slovo vedoucí centra ambulantních služeb10
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Výkaz zisku a ztráty za rok 2010 v tisících Kč

 Hlavní  Hospodářská celkem

 činnost  činnost 

A. Náklady

I. Spotřebované nákupy celkem 1 366  10  1 376 

II. Služby celkem  1 177  3  1 180

III. Osobní náklady celkem  6 183  0  6 183

IV. Daně a poplatky  4  0  4

V. Ostatní náklady celkem  73  0  73

VI. Odpisy, prodaný majetek  221  0  221

VII. Poskytnuté příspěvky celkem  31  0  31

Náklady celkem  9 055  3  9 068

B. Výnosy

I. Tržby za vlastní výkony  7  45  52

IV. Ostatní výnosy celkem  1 088  0  1 088

VI. Přijaté příspěvky celkem  49 0 49

VII. Provozní dotace celkem 8 577 0 8 577

Výnosy celkem 9 721 45 9 766

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 665 33 698

Daň z příjmu 77 0 77

D. Výsledek hospodaření po zdanění 588  33 621

Rozvaha k 31. 12. 2010

Aktiva (v tisících Kč)
A. Dlouhodobý majetek celkem  191

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek 649

III. Dlouhodobý fi nanční majetek  0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -458

B. Krátkodobý majetek celkem  1 846

I. Zásoby celkem 0

II. Pohledávky celkem 87

III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem 1726

IV. Jiná aktiva celkem 33

Příjmy příštích období 0

Aktiva celkem 2037

Pasiva (v tisících Kč)
A. Vlastní zdroje celkem 1215

I. Vlastní jmění celkem 594

II. Výsledek hospodaření celkem 621

B. Cizí zdroje celkem 822

I. Rezervy 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 0

III. Krátkodobé závazky celkem 791

IV. Jiná pasiva celkem 31

Pasiva celkem  2 037
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Úřad vlády České republiky a Rada 

vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky

Ministerstvo práce a sociálních 

věcí ČR

Liberecký kraj

Evropský sociální fond 

prostřednictvím programu IP1 

Služby sociální prevence v 

Libereckém kraji

Nadace Škola hrou

Severochema, družstvo pro 

chemickou výrobu Liberec

Knihkupectví a antikvariát 

Jaroslava Fryče

Jizerské pekárny spol. s r. o.

Statutární město Liberec

Jablonec nad Nisou

Turnov

Česká Lípa

Semily

Frýdlant v Čechách

Vratislavice nad Nisou

Hrádek nad Nisou

Nové Město pod Smrkem

Raspenava

Český Dub

Hejnice

Višňová

Libštát

Bulovka

Nová Ves

Jindřichovice pod Smrkem

Bílý Potok

Proseč pod Ještědem

Dolní Řasnice

Habartice

Lázně Libverda

Krásný Les

Kunratice

Černousy

Pertoltice

Horní Řasnice

Heřmanice

APOSS Liberec p. o. , Domov pro osoby 

se zdravotním postižením

Autotrend, spol. s r. o. Liberec

Biofarma Liberec s. r. o., provozovna 

Nová Ves

Centrum intervenčních a 

psychosociálních služeb Liberec

Centrum intervenčních a 

psychosociálních služeb Libereckého 

kraje

Federal Cars Peugeot Liberec

Firma Porš Nová Ves

Gremos autoservis Škoda

Jizerské pekárny Česká Lípa

Kontaktní centrum Most k Naději, 

Liberec

Krajská hygienická stanice Liberec

Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Krajský úřad Libereckého kraje

Městský úřad Chrastava

Most k naději, o. s.

Nakladatelství UMÚN

Neziskovky.cz

NTI Liberec

Občanské sdružení „D“ Liberec

Passant, o. s.

PCCL, s. r. o.

Pila Facek, s. r. o. Oldřichov v Hájích

Poradna pro rodinu, manželství a 

mezilidské vztahy Liberec

PROADIS (Svaz občanských sdružení 

zabývajících se odbornými, výzkumem 

ověřenými činnostmi pro osoby 

ohrožené sociálním Probační a 

mediační služba ČR

Probační a mediační služba Liberec

Psychiatrické léčebny Červený Dvůr, 

Bílá voda, Nechanice, Běřkovice, 

Kosmonosy , Bohnice, Opava

Sekce terapeutických komunit 

Asociace nestátních organizací

SOU nábytkářské Kateřinky Liberec

Středisko komplexní terapie Liberec

Středisko Naděje Liberec

Škola a mateřská škola Nová Ves

Terapeutická komunita Fénix

Tiskárna Irbis Liberec

Truhlárna Šustek Mníšek u Liberce

Veterinární ordinace Chrastava 

MVDr. Karin Tvrzníková

MUDr. Markéta Bělková

Mgr. Ivo Brát

PhDr. David Cichák

MUDr. Ilona Černíková

MgA. Michael Čtveráček

MUDr. Marcela Dikeocha

Kamila Drobná

Lenka Dušková

MUDr. Jiří Dvořáček

Eva Egrtová

Mgr. Jana Fejfarová

Ing. Petra Feixová

Jana Fryčová

MUDr. Lucie Furáková

Mgr. Andrea Hermanová

Bohumila Hodná

RNDr. Roman Hrnčíř, CSc.

Eva Chlupáčová

Ing. Stanislav Jäger

Pavel Jäger

Mgr. Filip Januš

Naděžda Jozí
 ová

Magdalena Kaisrlíková

Mgr. Jan Knop

Vladimír Kobliha

Yvonna Koblihová

Stanislav Kosák

MUDr. Veronika Kotková

MUDr. Pavel Krákora

Mgr. Ivo Lánský

Jan Měřička

MUDr. Hana Moosová

Martin Mráz

Jaroslav Müller

MUDr. Ludmila Nedvědová

MUDr. Tomáš Neumann

Ing. Libuše Niková

Jaroslava Nývltová

Roman Oberer

Mgr. Igor Pavelčák

Viktor Portele

MUDr. Jana Prattingerová

Lukáš Santoris

Bc. Lucie Schovánková

Mgr. Barbora Slavíková

Ing. Jitka Sochová

Václav Strouhal, DiS.

Šárka Svačinová, DiS.

Petra Svatoňová

Petr Šádek

Jiří Šebek

Ing. Martin Šilar

Romana Škopová

Mgr. Petr Šolc

MUDr. Milan Štěpanovič

MUDr. Kateřina Taušová

Mgr. Alena Tesarčíková

MUDr. Jaroslav Tržický

Martin Uzel

Mgr. Kristýna Vacková

Ing. Lidie Vajnerová

MUDr. Vladimír Valenta

Jiří Vencl

Anna Veselá

Marta Veselovská

Josef Vlček

Jitka Vodňanská

Vladimíra Vondrová

Jaroslav Zajíček
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NA KOPCI

jak je ta kůlna tam byly kozy 
a když sem byla na Magdaléně 
všude byly zvířata krávy prasata  

a v Kosmonosích sme měli koně
sama sem si vybojovala zahradu
česnek pórek bazalku a tak 

nedávno tu byla potopa 
z trubek nám teklo bláto 
vodovod i plynovej kotel v tahu
sklep zatopenej hřiště pod vodou

támhle sou budky pro kachny
a támhle nahoru chodim se psem 
úplně nahoru úplně k tomu lesu
dívám se na ty kopce

a tam za tim kopcem hrajou techno 
a vždycky když slyšim to dunění 
láká mě to láká to když to slyšim 
musim si úplně zacpat uši 

tady je ohniště 

támhle se chodilo 
na tajňáka

ZA POTOKEM

jsme mimo vymezený prostor

hni se choď kolem dokola   
máme teď jako mluvit 
takže se jako vydáme 
překročit tuhle kládu 
ale možná spadneme 
z klády rovnou do 
Albrechtického potoka 
co se vlévá do říčky Jiřice 
tekoucí pod přehradou která 
se nedávno málem protrhla

jsme venku místo uvnitř 
máme teď uklízet pokoje 
ale teď tady mluvíme 
takže neuklízíme

přes most přejíždí auto
plechy drnčej pod kolama 

barák stojí ve stínu 
a vypadá nějak o dost 
větší než zevnitř a 
támhle na nás mávaj 
z kopce holky něco 
ukazujou něco křičej 

elektrickej sloup
počmáraná zastávka 
přes most další auto

spartakiádní pes 
řekneš mu ser! 
a von sere vlčák 

hučí tu řeka zpívaj tu ptáci 
a dva metry nad potokem 
tahle kláda 
a já na ni stoupám  

a najednou jdu přes potok 
a jde mi to líp než obvykle 
fakt už jsem uprostřed už jsem
na konci otáčim to kráčim si to
zase zpátky s velkou jistotou 
a teď skokem 
                 
rozbiju led!

POD KOPCEM

tak já začnu 
ale necejtim se
nechce se mi 
s čimkoli já
chce se mi tak 
akorát chcát 

kdopak tu asi bydlel 
před náma?
vidíme nám rovnou 
do kuchyně

jakmile vylezeš 

nevim 
prožít rok v baráku 
s jedněma lidma 
co je větší vězení  
když seš venku
a seš to víc ty anebo 
když seš uvnitř  
tam s nima?

naproti bydlej jedni 
co si nemůžou pomoct 
a naproti nim zas jiný 
co si nechtěj pomoct
anebo naopak?

nevim 
pusť něco do etéru!

stromy ty stromy sou starý jak prase 
nejmíň sto let v tý zahradě stojej 
a slunce svítí a zapálíme si 
aspoň nám uteče čas

kolik toho ještě zbejvá? 
ještě minutu a půl

ještě minutu




