
 

prevence a léčba návykových poruch 

TISKOVÁ ZPRÁVA  
Den otevřených dveří Centra ambulantních služeb ADVAITA  

Liberec, 22. 10. 2009 – V pátek 30. října 2009 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 nabízí v libereckém centru poradenství lidem, kteří mají problémy s užíváním 

návykových látek nebo s hraním automatů. V Nové Vsi u Chrastavy provozuje ADVAITA terapeutickou komunitu pro 

drogově závislé. Většina těch, kteří projdou komunitou, nachází následnou péči opět v libereckém centru, kde se 

věnují doléčování, jehož smyslem je změny získané v léčbě udržet a uplatnit v běžném životě mimo chráněné 

prostředí. „Naše služby tak představují řetěz, jehož jednotlivé články na sebe v rámci našeho regionu navazují. 

Systém je to ale otevřený, navazuje na další služby jiných poskytovatelů a zapojit se do něj mohou i lidé z jiných míst 

v ČR,“ říká David Adameček, předseda Rady občanského sdružení ADVAITA. 

Letos v dubnu jsme ambulantní služby doléčovacího programu doplnili o nabídku šestiměsíčního podporovaného 

bydlení. „Máme za sebou prvních sedm měsíců poskytování této služby. Začátky se neobešly bez komplikací, ale 

celkově vše probíhá ke spokojenosti klientů i naší,“ konstatuje Drahuše Tkáčová, vedoucí Centra ambulantních služeb 

ADVAITA. „Nejvíc zvědaví jsme byli na to, jak moc velkým problémem bude, že byty jsou na druhém konci města, 

daleko od samotného ambulantního centra, do nějž klienti docházejí na programy. A zatím se zdá, že pro klienty to 

žádnou velkou překážkou není. Trochu náročnější je to pro personál, který musí skloubit své působení 

v ambulantním centru s výjezdy do bytů,“ dodává Tkáčová.  

Podle Adamečka se v souvislosti s podporovanými byty letos v Advaitě nejvíc zabývají počtem ubytovaných klientů: 

„V letošním roce očekáváme využití ubytovací kapacity na padesát procent, ale v příštím roce chceme přesáhnout 

osmdesátiprocentní hranici. Vzhledem k tomu, že klienti se v bytech relativně často střídají, nebude snadné tento cíl 

naplnit. Chceme ale, aby služba byla využívána co možná nejvíc.“  

Pět bytů si sdružení pronajímá od Statutárního města Liberec, které se tak významně podílí na podpoře programů 

sdružení. 

 

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. 

 

Adresa Centra ambulantních služeb: 

Rumunská 14, 460 01 Liberec IV-Perštýn 

 

Další informace Vám poskytnou pracovníci občanského sdružení ADVAITA:  

Bc. Drahuše Tkáčová, DiS., vedoucí Centra ambulantních služeb ADVAITA, tel. 482 750 607, 733 288 273, 

tkacova@advaitaliberec.cz  

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