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Den otevřených dveří a 20 let v Advaitě  

  

Liberecká organizace ADVAITA, zabývající se prevencí a léčbou závislosti, pořádá 5. října 2017 den 

otevřených dveří a připomíná si dvacáté výročí svého založení. Za dobu existence prošlo jejími 

zařízeními přes 5 tisíc klientů.  

 

Občanské sdružení Advaita bylo založeno v létě 1997 v Liberci. „Rozhodli jsme se letošní kulaté výročí 

využít k informační kampani, která začala v září a jejímž vyvrcholením je právě den otevřených dveří“, 

vysvětluje ředitelka Olga Merglová. „Jeho termín záměrně připadá na celostátní Týden sociálních služeb 

České republiky“, doplňuje Merglová. Podle ředitelky existuje stále hodně lidí, kteří o službách Advaity nevědí 

a přitom by je mohli využít.  

Advaita se zabývá převážně léčbou a doléčováním lidí závislých na návykových látkách. V posledních letech 

přicházejí lidé i kvůli patologickému hráčství nebo s návykem na internetu či hraní počítačových her. Část 

klientely tvoří příbuzní či partneři uživatelů, kteří se chtějí poradit, sdílet své trápení nebo získat informace o 

možnostech léčby pro své blízké. V Liberci mohou klienti využít služby ambulantního poradenství a terapie, 

individuální i skupinové. Zavedená je skupina pro gamblery. „V roce 2016 jsme otevřeli pobočky také v 

dalších městech Libereckého kraje a v současnosti jsou v provozu poradny v Jablonci nad Nisou, 

Semilech, Frýdlantu, Novém Městě pod Smrkem, Novém Boru, České Lípě a v Turnově“, sděluje 

odborný ředitel David Adameček. „Otevřeno je v pobočkách zatím jednou za dva týdny, v Jablonci nad Nisou 

každý týden“, dodává Adameček.  

V poslední době jsou žádané také služby prevence pro děti i dospělé, zejména školská primární prevence.  

V Nové Vsi funguje dvacátým rokem terapeutická komunita, kde se léčí lidé z celé České republiky, zejména 

ze závislosti na nelegálních drogách. Léčba zde trvá průměrně jeden rok.   

Advaita spolupracuje se zdravotními službami, zejména v oblasti řešení složitějších případů, kdy je nezbytné 

předepisování léků. Navazuje na služby kontaktního centra a terénních programů. 

„Při zakládání Advaity bylo naším cílem nabídnout prvním klientům opouštějícím terapeutickou 

komunitu v Nové Vsi následnou péči, doléčovací program“, vysvětluje Adameček. „Po několika letech 

jsme zjistili, že část klientů nároky doléčovacího programu nezvládá a neměli jsme je kam předávat, 

nechtěli jsme je nechat bez odpovídající podpory. Tak jsme v roce 2003 spustili program ambulantního 

poradenství, kde se od klientů nevyžaduje úplná abstinence“, dodává odborný ředitel, který také jedním 

ze zakladatelů organizace. „Dlouho jsme také věděli, že naši klienti potřebují v doléčování podporované 

ubytování, které jim pomůže překlenout období po ústavní léčbě, ale příležitost se naskytla až v roce 

2009, kdy nám pět bytů pronajalo statutární město Liberec. Podobně bylo celou dobu zřejmé, že naše 

liberecké centrum je pro řadu lidí v Libereckém kraji těžko dostupné, že by to chtělo poradny i v dalších 

městech. Tento záměr se nám podařilo uskutečnit až v loňském roce.“ V uvedených větách je podle 

Adamečka obsažen jeden ze základních cílů Advaity, rozvíjet odborné služby v odpovídající kvalitě tak, aby 

pružně reagovaly na potřeby cílových skupin. O to chce Advaita usilovat i do budoucna.   
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Doplňující informace:   
  

Základní informace o zapsaném ústavu ADVAITA  

Posláním zapsaného ústavu ADVAITA je pomáhat lidem ohroženým škodlivými návyky a závislostí uskutečnit změny, 

které jim umožní žít zdravější a soběstačný život bez sociálního vyloučení. 

Jeho cílem je, aby se klienti zapojili do společnosti přiměřeně ke svému věku a ke svým možnostem. 

Podílí se na snižování poptávky po drogách jako na jedné ze tří základních strategií moderní protidrogové politiky. 

Vychází z následujících hodnot: zdraví, osobní růst, lidská důstojnost, sebeúcta, právo na sebeurčení, respekt k 

jedinečnosti, solidarita, úcta k životu. 

Za účelem naplnění svého poslání provozuje dvě zařízení a v nich čtyři programy. Jsou to: primární prevence, 

ambulantní poradenství, terapeutická komunita, doléčovací program. 

 

Týden sociálních služeb ČR: info na webu http://www.tyden-socialnich-sluzeb.cz/. 

 
  

  

Kontakty:   
  

Bc. Olga Merglová, ředitelka Advaita, z. ú. 

Adresa: Rumunská 14/6, 460 01 Liberec  

Telefon: 739 375 492, e-mail: merglova@advaitaliberec.cz 

  

MUDr. David Adameček, odborný ředitel Advaita, z. ú.  

Adresa: Rumunská 14/6, 460 01 Liberec  

Telefon: 723 464 374, e-mail: adamecek@advaitaliberec.cz   

  

Webové stránky:   

Více informací o organizaci ADVAITA na www.advaitaliberec.cz  

 

Více informací je možné získat v rámci dne otevřených dveří ve čtvrtek 5. října 2017 v čase od 9 do 16 hodin. 
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