
 
 
 
 
 

 
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 Centra ambulantních služeb ADVAITA  

Liberec, 19. 10. 2010 – V pátek 22. října 2010 proběhne v Centru ambulantních služeb občanského sdružení 

ADVAITA den otevřených dveří. V jeho průběhu budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si prostory 

centra, seznámit se s poskytovanými službami a hovořit s pracovníky. Začátek je v 11 hodin.  

 

Občanské sdružení ADVAITA poskytuje už třináct let v libereckém centru 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. „Všechno začalo v roce 1998, kdy 

jsme otevřeli malé doléčovací centrum pro první absolventy Terapeutické komunity pro drogově závislé v Nové 

Vsi, abychom jim usnadnili přechod z chráněného prostředí terapeutické komunity do běžného života. Časem 

jsme pak zjistili, že existuje početná skupina lidí, kteří nejsou schopni naplnit všechny požadavky doléčovacího 

programu, ale kteří nějakou péči potřebují. V Liberci se tehdy neměli na koho obrátit. Proto jsme v roce 2003 

otevřeli poradnu, kam mohou chodit i ti, kteří ještě s užíváním návykových látek úplně nepřestali,“ říká Irena 

Habrová, vedoucí Centra ambulantních služeb ADVAITA.  

K největšímu rozvoji centra došlo v posledních třech letech, díky podpoře Libereckého kraje, Evropského 

sociálního fondu a obcí Libereckého kraje.  

V loňském roce sdružení doplnilo ambulantní služby doléčovacího programu o nabídku šestiměsíčního 

ubytování pro deset lidí v pěti bytech, které si pronajímá od Statutárního města Liberec.  

Letos v únoru v centru otevřeli terapeutickou skupinu pro patologické hráče. „Vyšli jsme tím vstříc rostoucí 

poptávce po službách pro lidi s touto problematikou. Skupina je polootevřená, mohou se do ní přihlásit zájemci, 

kteří chtějí změnit své návykové chování,“ vysvětluje Markéta Stezková, která skupinu vede.  

V dubnu Advaita k ambulantním službám připojila tolik potřebné služby terénní
1
. To jejím pracovníkům 

umožňuje věnovat se lidem i mimo ambulantní centrum, docházejí za nimi přímo tam, kde žijí. Výrazně se tím 

posílila sociální práce v oblasti asistenčních služeb, zejména při pomoci klientům se vstupem na pracovní trh.  

Poslední novinkou jsou programy primární prevence, které sdružení od září nabízí školám v Libereckém kraji. 

„Vedlo nás k tomu vědomí, že se jedná v Libereckém kraji o žádanou a nedostatkovou službu. Dále pak to, že 

nás letos finančně podpořila řada obcí, jejichž zástupci při diskusích s námi téměř vždy projevili o tyto programy 

zájem,“ objasňuje David Adameček, ředitel ADVAITA, o. s.  

„Jak je vidět, služby centra i v dobách úspor a finančních škrtů obohacujeme a rozvíjíme. I název centra už není 

zcela přesný, správně by měl znít centrum ambulantních a terénních služeb, protože podpora samostatného 

bydlení je terénní službou. Rozvoj by nebyl možný bez peněz z Evropského sociálního fondu. S tím se ale 

setkáte i v jiných regionech. Zcela ojedinělá je u nás ovšem podpora od jednotlivých obcí Libereckého kraje, 

které přispívají na protidrogové služby podle toho, kolik mají obyvatel
2
. Peníze od obcí mají pro nás bez 

nadsázky existenční význam, protože jsme díky nim mohli významnou část krajské dotace použít na provoz 

terapeutické komunity, kterou bychom jinak museli zavřít,“ objasňuje David Adameček, ředitel ADVAITA, o. s. 

                                                      
1
 Program podpory samostatného bydlení je podpořen z projektu IP1 „Služby sociální prevence v Libereckém kraji“, který je 

financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR 
2
 Přesněji podle toho, zda se jedná o obec prvního, druhého nebo třetího typu.  
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Terapeutická komunita, kdysi státní zařízení, je dnes totiž nejohroženější službou Advaity. Jako nadregionální 

zařízení, které přijímá lidi z celé ČR, je komunita nejvíc závislá na penězích od státu, který na rozdíl od obcí 

financování protidrogové politiky neustále omezuje. Řada samospráv v Libereckém kraji se tak jeví jako 

prozíravější než stát, který především je za uskutečňování protidrogové politiky odpovědný. Obce a kraj 

umožňují zajistit účinnou péči o své občany, kterým jinak hrozí sociální vyloučení. „Škoda jen, že se do systému 

financování nezapojily všechny obce. Rád bych proto jmenoval aspoň některé z těch, které peníze na naše 

služby poskytly: Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Semily, Turnov, Frýdlant, Hrádek nad Nisou. Seznam 

všech máme na našich internetových stránkách. Všem děkuji a věřím, že vstřícní budou k protidrogové oblasti i 

nově zvolení zastupitelé, a to třeba i v Tanvaldu, Jilemnici nebo v Železném Brodě, kde se dosud k uvedenému 

spolufinancování staví odmítavě,“ říká 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 není součástí centra ambulantních služeb. Jedná se o 

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. 

 

 

Adresa Centra ambulantních služeb: 

Rumunská 14, 460 01 Liberec IV-Perštýn 

 

Další informace Vám poskytnou pracovníci občanského sdružení ADVAITA:  

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

MUDr. David Adameček, ředitel ADVAITA, o. s., tel.: 723 464 374, adamecek@advaitaliberec.cz  

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

 


