
 

prevence a léčba návykových poruch 

TISKOVÁ ZPRÁVA  

 
Den otevřených dveří Centra ambulantních služeb ADVAITA  

Liberec, 16. 9. 2008 – V pátek 3. října 2008 proběhne v Centru ambulantních služeb občanského sdružení 

ADVAITA den otevřených dveří, který se koná u příležitosti 10. výročí založení Doléčovacího programu pro drogově 

závislé v Libereckém kraji. V jeho průběhu budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si nové prostory centra, 

seznámit se s pracovníky a s poskytovanými službami. Program bude slavnostně zahájen v 11 hodin za účasti 

krajské protidrogové koordinátorky Kateřiny Knap, DiS. a dalších pozvaných hostů.  

 

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

péče o závislé. „V doléčovacím program se zaměřujeme na předcházení návratu k projevům návykového chování, 

motivujeme klienty k dalšímu osobnímu rozvoji a pomáháme jim při jejich zpětném začleňování do společnosti, 

především v oblasti zaměstnání, bydlení a rodinných či partnerských vztahů,“ říká Drahuše Tkáčová, vedoucí Centra 

ambulantních služeb ADVAITA.  

„V příštím roce ambulantní část programu rozšíříme o velice žádanou službu podporovaného bydlení s kapacitou 

deset míst. Po deseti letech tak stojíme krůček od uskutečnění nejnáročnějšího plánu, který jsme si na začátku naší 

činnosti v oblasti následné péče stanovili, a budeme moci klientům nabídnout do začátku levnější ubytování. Naše 

služby budou zase o kousek celistvější,“ doplňuje MUDr. David Adameček, předseda Rady občanského sdružení 

ADVAITA. 

 

Kromě doléčovacího programu, určeného abstinujícím lidem po léčbě, probíhá v centru ambulantních služeb 

odděleně ještě druhý program. Program ambulantního poradenství je určen lidem, kterých se problémy s návykovými 

látkami dotýkají, ale kteří o ústavní léčbě teprve uvažují nebo chtějí své problémy řešit ambulantně. „Někdy jsou to 

lidé závislí, často ovšem i takoví, u kterých se závislost dosud plně nerozvinula, ale užívání drog jim už začíná 

komplikovat život. V programu pracujeme dokonce i s lidmi, kteří sami drogy neberou, ale mají někoho takového 

v rodině či ve svém nejbližším okolí. Nejčastěji se jedná o rodiče dětí, které samy žádný problém v užívání drog 

nevidí,“ vysvětluje Tkáčová.  

„V průběhu programu vedeme klienty k postupným a pro ně přijatelným změnám, které jim pomáhají lépe se vyznat 

v jejich současné situaci, porozumět souvislostem jejich problémů, popřípadě je přivedou k rozhodnutí nastoupit do 

ústavní léčby,“ dodává dále Tkáčová. „Hovoříme-li o drogách, máme samozřejmě na mysli také alkohol,“ upřesňuje 

Tkáčová. 

 

Občanské sdružení ADVAITA bylo založeno v roce 1997. U jeho zrodu stáli pracovníci Terapeutické komunity pro 

drogově závislé v Nové Vsi, tehdy státního zařízení. 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 občanské sdružení provozuje také Terapeutickou komunitu pro drogově závislé v Nové Vsi.  

 

Adresa Centra ambulantních služeb: 

Rumunská 14, 460 01 Liberec IV-Perštýn 

 

Další informace Vám poskytnou pracovníci občanského sdružení ADVAITA:  

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  

 

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


