
 
 
 
 
 

 
ADVAITA, o. s., poskytuje 4 programy. Terapeutická komunita probíhá v Nové Vsi.  

Program ambulantního poradenství, doléčovací program a podpora samostatného bydlení sídlí v Liberci na adrese:  
Centrum ambulantních služeb ADVAITA, Rumunská 14/6, 460 01 Liberec IV-Perštýn. Telefon 482 750 607, e-mail cas@advaitaliberec.cz. 

ADVAITA, o. s., je členem sdružení PROADIS (propojené adiktologické služby – www.proadis.cz). 

www.advaitaliberec.cz 

prevence a léčba návykových poruch 

TISKOVÁ ZPRÁVA  
Den otevřených dveří protidrogových zařízení občanského sdružení ADVAITA  

Liberec, 6. 9. 2011 – V úterý 13. září 2011 proběhne v libereckém Centru ambulantních služeb a 

v Terapeutické komunitě ADVAITA v Nové Vsi den otevřených dveří. V jeho průběhu budou mít návštěvníci 

možnost prohlédnout si prostory obou zařízení, seznámit se s poskytovanými službami, zúčastnit se seminářů 

a hovořit s pracovníky. Začátek je v 11 hodin.  

 

Občanské sdružení ADVAITA poskytuje služby lidem, kteří mají problémy s užíváním návykových látek nebo 

s patologickým hráčstvím. Věnuje se také těm, kteří řeší problémy se škodlivými návyky u svých blízkých, 

zejména rodičům dětí užívajícím drogy. V létě si jeho členové i pracovníci připomněli čtrnácté výročí jeho 

založení.  

„Den otevřených dveří je jeden ze způsobů, jakým o sobě dáváme pravidelně vědět. Po prázdninách je k tomu 

vhodná doba, protože ze zkušenosti víme, že právě ty jsou obdobím, kdy rodiče ve zvýšené míře zaznamenávají 

u svých dětí první příznaky užívání návykových látek, ať už legálních nebo nelegálních. Letos jsme pro rodiče 

připravili cíleně odpolední seminář, “ říká David Adameček, odborný ředitel a předseda rady ADVAITA, o. s. 

„V letošním roce jsme se poprvé rozhodli uspořádat den otevřených dveří v obou našich zařízeních současně. 

Zájemci si mohou vybrat, které zařízení navštíví. Mezi Libercem a Novou Vsí zajistíme také dopravu, takže lze 

stihnout oboje. Návštěvníci tak mohou symbolicky projít celým sledem navazujících kroků, kde na začátku je 

člověk, který o změně svého užívání návykových látek zatím ani neuvažuje, a na konci ten, komu pomáháme 

dosažené změny udržet v dalším životě mimo chráněné prostředí komunit a léčeben,“ dodává Adameček.  

 

„V Liberci chystáme představení naší činnosti, odborné semináře pro školy a již zmíněnou přednášku s diskusí 

pro rodiče, kteří řeší užívání návykových látek svými dětmi. K prohlídkám v doprovodu pracovníka je centrum 

otevřeno po celý den, od jedenácti do sedmnácti hodin,“ doplňuje Irena Habrová, vedoucí centra ambulantních 

služeb ADVAITA.  

 

V Nové Vsi bude kromě prohlídky zařízení k vidění divadelní představení. „Klienti naší terapeutické komunity 

toto představení nacvičili na tradiční kulturní festival v terapeutické komunitě Magdaléna v Mníšku pod Brdy, 

kam se na konci září po roce opět sjedou terapeutické komunity z celé ČR. V minulosti se měla veřejnost 

možnost během dne otevřených dveří dozvědět něco o činnosti klientů jen prostřednictvím prodejní výstavy 

předmětů, které během pobytu v komunitě vyrábějí. Letos jim toho chceme divadelním představením 

zprostředkovat víc. Jedná se o původní tvorbu, takže to bude vlastně světová premiéra,“ sděluje Petr Kopejska, 

vedoucí terapeutické komunity ADVAITA v Nové Vsi.  

 

V libereckém ambulantním centru tradičně pracují s lidmi, kteří se potýkají s užíváním návykových látek 

v různém stádiu rozvoje závislosti a v různé fázi úzdravy. Kromě léčby zde probíhá také následná péče. Právě 

v té došlo v posledních letech k významnému rozvoji. Kromě původně nabízených služeb ambulantních zde 

klienti mají možnost využít přechodného podporovaného ubytování a dokonce navazujících služeb terénních 

přímo v místě svého bydlení. Tyto služby jsou podporovány z projektu IP1 „Služby sociální prevence v 
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Libereckém kraji“, který je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  

Vedoucí centra ambulantních služeb, Irena Habrová, uvažuje nad dalšími změnami v uplynulém období: „Za 

nejvýznamnější považuji rozvoj služeb pro patologické hráče. Na jaře loňského roku jsme začali s pokusem 

otevřít pro ně poradenskou skupinu a v současné době je skupina zcela naplněna. Nové zájemce nechceme 

odmítat, proto uvažujeme o otevření další skupiny. Právě zkoumáme možnosti, jak skupinu zahrnout do 

programu při současném personálním obsazení.“ 

 

V nedávné době došlo ke změně v řízení organizace. Nová výkonná ředitelka, Olga Merglová, hovoří o tom, co 

pro ni znamená řídit neziskovku: „I relativně malá organizace, jako je ta naše s jednadvaceti zaměstnanci, 

potřebuje stabilní zázemí. A to v oblasti finanční (přijímáme dotace z Evropského sociálního fondu, od státu, od 

Libereckého kraje i od obcí), administrativní i technické. Finance je třeba efektivně řídit, využít a správně 

vyúčtovat. Pro zaměstnance je nezbytné vytvořit kvalitní pracovní podmínky. Mým úkolem je zařídit vše tak, 

aby se pracovníci v odborných službách mohli plně věnovat klientům.“ 

„Když jsme před lety začínali, člověk mluvil hodinu s klientem a pak si sedl k vyúčtování dotace. Nároky natolik 

stouply, že to by dnes už nebylo možné. A hlavně – není to naštěstí ani nutné. Odborná práce s klienty se od 

zajištění dalších věcí postupně oddělila. Věřím, že k prospěchu uživatelů našich služeb,“ uzavírá Adameček.  

 

 

---------- 

 

Programy následné péče po absolvování léčby syndromu závislosti jsou důležitou a významnou součástí 

komplexní péče o závislé. Doléčovací programy se zaměřují na předcházení návratu k projevům návykového 

chování, motivují klienty k dalšímu osobnímu rozvoji a pomáhají jim při jejich zpětném začleňování do 

společnosti, především v oblasti zaměstnání, bydlení a rodinných či partnerských vztahů.  

 

Kromě doléčovacího programu probíhá v centru ambulantních služeb odděleně ještě program ambulantního 

poradenství. Ten je určen lidem, kteří o léčbě teprve uvažují, rozhodují se pro léčbu ústavní nebo chtějí své 

problémy zatím řešit výhradně ambulantně. Častými návštěvníky centra jsou i lidé, kteří sami drogy neberou, 

ale mají někoho takového v rodině či ve svém nejbližším okolí. Klienti jsou v programu vedeni k postupným a 

pro ně přijatelným změnám, které jim pomáhají lépe se vyznat ve své současné situaci, porozumět 

souvislostem svých problémů, popřípadě je přivedou k rozhodnutí nastoupit do ústavní léčby.  

 

Program podpory samostatného bydlení je určen osobám, které z důvodu snížené soběstačnosti, která se 

rozvinula na základě návykové poruchy, nejsou schopny nalézt si a udržet vhodné zaměstnání a bydlení. 

Hlavním cílem služby je podpora a pomoc formou terénní sociální práce, která v přirozeném sociálním prostředí 

podporuje uživatele v začlenění se do běžného života, napomáhá jim v osvojení dovedností a návyků, které 

souvisí se zajištěním chodu domácnosti a umožňuje jim vést samostatných život. 

 

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. Hlavním posláním terapeutické komunity je uzdravovat lidi ze 

závislosti, a to zejména prostřednictvím osobního růstu a cestou změny životního stylu. 

Program komunity 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 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. 
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Odborné služby zajišťuje v Centru ambulantních služeb 5 pracovníků (4,1 pracovního úvazku) a v terapeutické 

komunitě 12 (9,3 úvazku). 

 

 

Adresa Centra ambulantních služeb: 

Rumunská 14, 460 01 Liberec IV-Perštýn 

 

Adresa Terapeutické komunity ADVAITA: 

Nová Ves 55, 463 31 Nová Ves 

 

Další informace Vám poskytnou pracovníci občanského sdružení ADVAITA:  

Ing. Irena Habrová, vedoucí Centra ambulantních služeb ADVAITA, tel. 482 750 607, habrova@advaitaliberec.cz  

Ing. Petr Kopejska, vedoucí Terapeutické komunity ADVAITA, tel. 485 146 988, kopejska@advaitaliberec.cz 

MUDr. David Adameček, odborný ředitel ADVAITA, o. s., tel.: 482 750 607, adamecek@advaitaliberec.cz  

Olga Merglová, výkonná ředitelka ADVAITA, o. s., tel.: 482 750 607, merglova@advaitaliberec.cz 

WWW stránky ADVAITA, o. s.: www.advaitaliberec.cz 

 


