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TISKOVÁ ZPRÁVA

Zahájení provozu podporovaného bydlení Centra ambulantních služeb ADVAITA

Liberec, 15. 4. 2009 – Občanské sdružení ADVAITA zahájilo v úterý 14. dubna 2009

provoz podporovaného bydlení pro klienty svého ambulantního doléčovacího

programu. Klíče od jednoho z pěti nových bytů převzal první člověk.

Systém péče o problémové uživatele návykových látek zahrnuje terénní programy, kontaktní centra,

detoxifikační jednotky, specializované léčebny, terapeutické komunity. Na konci cesty k uzdravení stojí

programy následné péče, které obvykle bezprostředně navazují na léčebé programy. Základem je intenzivní

ambulantní program, který se zaměřuje na předcházení návratu k projevům návykového chování, motivuje

klienty k dalšímu osobnímu rozvoji a pomáhá jim při jejich zpětném začleňování do společnosti, především

v oblasti zaměstnání, bydlení a rodinných či partnerských vztahů. Žádanou součástí je přechodné ubytování.

„Už při zakládání našeho sdružení v roce 1997 jsme snili o tom, že v rámci doléčovacího programu budeme

moci našim klientům nabídnout kromě ambulantních služeb také ubytování. Po více než deseti letech se

nám tento sen splnil. Stalo se tak díky vstřícnosti Statutárního města Liberec, jehož radní nám svým

usnesením přenechali pět bytů do pronájmu,“ říká David Adameček, předseda Rady občanského sdružení

ADVAITA.

Celková ubytovací kapacita v pěti podporovaných bytech je deset lůžek. Ročně tedy ubytování poslouží

přibližně dvaceti lidem. Ubytování se poskytuje vždy na přechodnou dobu šesti měsíců, která je podle

zkušeností z obdobných zařízení v České republice dostatečná k tomu, aby se lidé adaptovali na nové

prostředí, našli si práci a našetřili si na běžné bydlení. „Předpokládáme, že většina lidí přejde do

podporovaného bydlení z naší Terapeutické komunity v Nové Vsi, kde si mohou klienti shánět práci už

v poslední fázi jejího programu. Přestože získat zaměstnání je v současné době složitější, zatím věříme, že

klienti nebudou mít s opuštěním ubytování po půl roce problém,“ sděluje Tkáčová, vedoucí Centra

ambulantních služeb ADVAITA.

Vzhledem k tomu, že byty jsou od ambulantního centra poměrně vzdálené, je služba určena lidem, kteří

úspěšně absolvovali celou předchozí léčbu. „Kromě nižší ceny za bydlení chceme také ubytovaným zajistit

bezpečné, bezdrogové prostředí. Z toho důvodu trváme na tom, aby obyvatelé bytů abstinovali od drog i

alkoholu. Lidi na bytech budeme namátkově kontrolovat na přítomnost drog v moči. Pracovníci se budou

střídat v pohotovosti na telefonu, takže jeden z nich bude k dispozici i v době, kdy bude mít naše centrum

v Rumunské ulici zavřeno,“ doplňuje Tkáčová.

Občanské sdružení ADVAITA bylo založeno v roce 1997. Krátce po vzniku občanského sdružení zahájil

provoz doléčovací program, který nabídl služby prvním absolventům terapeutické komunity. Na základě

poptávky po chybějících poradenských službách sdružení rozšířilo své služby v roce 2003 o program

ambulantního poradenství. Od roku 2007 sdružení provozuje i Terapeutickou komunitu pro drogově závislé

v Nové Vsi.
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