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Liberecké organizace se sešly, aby propojily své služby 
Liberec, 24. března 2014 – V prostorách spolku ADVAITA, o. s., se sešli zástupci tří poskytovatelů 

sociálních služeb, aby navázali spolupráci v řešení problematiky užívání návykových látek a 

patologického hráčství u osob bez domova. 

„Z různých pramenů vyplývá, že téměř čtvrtina bezdomovců má závažné problémy s užíváním návykových 

látek, zejména alkoholu“, řekl David Adameček, odborný ředitel ADVAITA, o. s.  „V některých případech jsou 

návykové poruchy příčinou rozvoje bezdomovectví, někdy vznikají jako komplikace bezdomovectví vzniklého 

z jiných příčin. Rozhodně se podílejí na udržení daného stavu a neřešené brání žádoucím změnám 

vedoucím k sociálnímu začleňování“, dodal Adameček. 

Z výše zmíněného důvodu se sešli zástupci spolku ADVAITA, který se zabývá prevencí a léčbou závislostí 

se zástupci organizací, poskytujících služby osobám bez domova, liberecké Naděje a Azylového domu 

SPERAMUS, který je součástí obecně prospěšné společnosti Návrat. 

ADVAITA poskytne organizacím pracovníka, který bude docházet do zařízení a poskytovat služby jejich 

klientům. Jedná se především o poradenství, jehož cílem je posilování motivace klientů k řešení svých 

problémů s návykovými látkami. „Minimalizuje se tak možnost, že klient, kterého organizace pracující 

s bezdomovci předá do našich služeb, na domluvené setkání nedorazí“, řekla Drahuše Tkáčová, adiktolog 

ADVAITY. Další oblastí spolupráce je vzdělávání zaměstnanců organizací v oboru adiktologie a součinnost 

na řešení konkrétních případů klientů s ohledem na syndrom závislosti. 

„Našim cílem je především to, abychom snížili počet klientů, kteří jsou pro svou závislost z našich služeb 

vyloučeni“, řekl Robert Prade, ředitel Azylového domu Speramus. „Často se stává, že tito klienti nejsou 

schopni dodržovat podmínky pro poskytování služby a musí službu opustit, zůstávají tak bez kontaktu 

s jakoukoli sociální službou, což vede k prohlubování jejich nepříznivé sociální situace“, doplnil ještě Prade. 

Také Liberecká Naděje tuto službu uvítala. „Většina našich klientů se potýká se závislostí na alkoholu, 

závislost na nealkoholových drogách však také není výjimkou“, sdělil Pavel Matějka, vedoucí 

Nízkoprahového denního centra. 

Organizace navázaly spolupráci pro tento rok, na jeho konci společně zhodnotí prospěšnost této služby a 

v kladném případě budou dále společně hledat možnost její další finanční podpory.  

 

*** 

 

Další informace: 

Mgr. Drahuše Tkáčová, adiktolog (adiktologie – vědecký obor zabývající se etiologií, prevencí, léčbou a 

výzkumem závislost) 

Centrum ambulantních služeb ADVAITA 

Rumunská 14/6, 460 01 Liberec 

Tel.: 777  933 843, 482 750 607 

 

MUDr. David Adameček, odborný ředitel 

ADVAITA, o. s. 

adamecek@advaitaliberec.cz 

Tel. 723 464 374 

 

Základní informace o spolku ADVAITA 

Posláním spolku ADVAITA je pomáhat jednotlivcům a rodinám ohroženým škodlivými návyky a vytvářet 

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

 

Za účelem naplnění našeho poslání provozujeme dvě zařízení a v nich tři programy: program ambulantního 

poradenství, terapeutickou komunitu a doléčovací program.  

 

Webové stránky:  

Více informací o spolku ADVAITA na www.advaitaliberec.cz 
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