PROGRAM AMBULANTNÍHO
PORADENSTVÍ
Komu je program určen

Každému, kdo má problém s alkoholem, drogami, hracími automaty,
sázením nebo dalšími závislostmi, a chce ho řešit. Program je vhodný
i pro rodiče, partnery nebo přátele uživatelů, kteří se chtějí poradit,
sdílet své trápení nebo získat informace o možnostech léčby.

Informace o programu

Nabízíme jednorázové poradenství nebo delší program zahrnující
komplexní pomoc s problémy, které souvisejí se závislostmi a negativně ovládají váš život.
Dále z naší nabídky vybíráme:
–	Pomoc při řešení problémů souvisejících s užíváním drog, pitím
alkoholu, kouřením cigaret, hazardním hraním nebo sázením.
–	Pomoc při řešení finanční situace, při hledání zaměstnání,
asistenci při jednání s úřady.
–	Pomoc při zajištění vhodné léčebny a vystavení doporučení pro
přijetí.
– Provázení – podporu pro ty, kdo se sami rozhodnou abstinovat.
– Možnost docházet do skupinové terapie.
Služby poskytujeme bezplatně a na profesionální úrovni.

Podmínky přijetí

Služby jsou určeny osobám ve věku od 15 let. Ke konzultaci je třeba
se objednat.

Kontakty

Centrum ambulantních služeb ADVAITA
Rumunská 14/6, 460 01 Liberec
Tel.: 482 750 607, 603 829 730
E-mail: cas@advaitaliberec.cz
Provozní doba: po 13–18 h, út–čt 10–18 h, pá 10–17 h
Pro osoby žijící ve Frýdlantu a okolí:
Poradní a setkávací centrum POSEC
Havlíčkovo náměstí č. 304, 468 01 Frýdlant
E-mail: cas@advaitaliberec.cz
Provozní doba: každé úterý v sudém týdnu od 10.30 do 17 h
V provozních hodinách tel.: 720 158 739
V ostatních hodinách tel. do Liberce: 482 750 607, 603 829 730

www.advaitaliberec.cz

TERAPEUTICKÁ
KOMUNITA

DOLÉČOVACÍ
PROGRAM

Komu je program určen

Komu je program určen

Program je určen pro muže a ženy od 18 let, závislé na návykových
látkách, především nelegálních (pervitin, heroin). Program není přizpůsoben společnému pobytu partnerských dvojic a rodičů s dětmi.

Lidem, kteří již prošli nějakým typem léčby a chtějí se opět vrátit
do běžného života, potřebují poradit a pomoci v počátcích své
abstinence, hledají podporu.

Informace o programu

Informace o programu

Nabízíme dlouhodobou pobytovou léčbu a sociální rehabilitaci v bezdrogovém prostředí, která trvá sedm až patnáct měsíců. Léčebný
režim má jasná pravidla a strukturovaný program, jehož obsahem je
skupinová terapie, individuální poradenství, vzdělávací lekce, pracovní činnost, sportovní aktivity a sociálně právní poradenství.

Doléčování probíhá jako strukturovaný program, klienti docházejí
na povinné terapeutické aktivity, především na individuální a skupinové poradenství. Program poskytujeme v ambulantní formě
nebo v kombinaci s podporovaným ubytováním. Provozujeme
pět podporovaných bytů o kapacitě deseti pobytových míst.
Ambulantní služby poskytujeme bezplatně, pobytové za úhradu.
Ambulantní program trvá šest až dvanáct měsíců, podporované
bydlení mohou klienti využívat po dobu šesti měsíců.

Naším hlavním cílem je uzdravení klientů ze zneužívání drog, a to
zejména prostřednictvím postupů podporujících osobní rozvoj
klientů a změnu jejich životního stylu.

Podmínky přijetí

Před přijetím je nutné zaslat na naši adresu žádost, podrobný
životopis, vyplněný předvstupní dotazník a doporučení k léčbě od
odborníka. Dále doporučujeme mít platný doklad totožnosti, průkaz
pojištěnce a být v evidenci na úřadu práce. Vyžadujeme aktuální
abstinenci, minimálně po detoxifikaci.

Do ambulantní části programu:
– Absolvování pobytové nebo ambulantní léčby.
– Věk nejméně 15 let.
– Motivace k zachování abstinence a léčebných změn.
– Zaslat předem písemnou žádost a životopis.
– Doporučení z předchozí léčby.
– Osobní setkání před zařazením do programu.
Do pobytové části programu:
– Absolvování dlouhodobé nebo střednědobé léčby.
– Věk alespoň 18 let.
– Motivace k zachování abstinence a léčebných změn.
– Schopnost pravidelně platit úhradu za bydlení.
– Zaslat předem písemnou žádost a životopis.
– Doporučení z předchozí léčby.
– Osobní setkání před zařazením do programu.

Kontakty

Kontakty

Terapeutická komunita ADVAITA
Nová Ves 55, 463 31 Nová Ves
Tel.: 485 146 988, 723 678 109
E-mail: komunita@advaitaliberec.cz
Informace v době: po–pá 8–15 h

Centrum ambulantních služeb ADVAITA
Rumunská 14/6, 460 01 Liberec
Tel.: 482 750 607, 603 829 730
E-mail: cas@advaitaliberec.cz
Provozní doba: po 13–18 h, út–čt 10–18 h, pá 10–17 h

Program umožňuje klientům osvojit si dovednosti a znalosti pro
každodenní život, pracovat na zlepšení rodinných a jiných významných vztahů, řešit otázky spojené s následným bydlením a prací
či studiem a s následnou odbornou péčí. Služba je poskytována
za úhradu, jejíž aktuální výše je zveřejněna na našich webových
stránkách.

Podmínky přijetí

www.advaitaliberec.cz

www.advaitaliberec.cz

PŘEHLED PROGRAMŮ
ZÁVISLOST
Chcete se poradit
o možnostech
léčby? Přerůstá vám
pití, braní drog nebo
hazardní hraní přes
hlavu? Nechcete
sice hned přestat,
ale něco byste dělat
měli? Chcete se
léčit ambulantně?
Máte podezření na
možnost závislosti
v rodině? Bojíte se
o své blízké?

ADVAITA, z. ú.
UZDRAVENÍ
Léčíte se ze závislosti a hledáte podporu v dlouhodobé
abstinenci v Liberci
a okolí? Potřebujete
pomoci v novém
životě po léčbě?
Chcete mít do začátku jisté bydlení?
Budete mít po léčbě
různé záležitosti
k dořešení? Chcete
pomoci v jednání
s úřady či v osobních záležitostech?

ADVAITA, z. ú.
IČ: 65635591

Sídlo organizace:
Rumunská 14/6, 460 01 Liberec
Číslo účtu vedeného u KB, a. s. Liberec
19–8969480227/0100

www.advaitaliberec.cz

email: info@advaitaliberec.cz

Pomáháme lidem,

ZMĚNA
Hledáte dlouhodobou léčbu své
závislosti na drogách? Chcete od
základu změnit
svůj způsob
života? Chcete
dlouhodobě
abstinovat? Jste
v krátkodobé
léčbě a cítíte, že
vám to nebude
stačit?

Prevence a léčba
závislosti

pro které změna znamená život.

Naše služby jsou registrovány Krajským úřadem Libereckého kraje
a mají certifikát odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci
protidrogové politiky.
Na financování se podílí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
Úřad vlády ČR, Liberecký kraj, statutární města Liberec
a Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a další obce Libereckého kraje.
Za příspěvek děkujeme i ostatním dárcům.

