
 
 

 
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA  

Den otevřených dveří protidrogových zařízení občanského sdružení ADVAITA  

Liberec, 10. 9. 2012 – Ve čtvrtek 13. září 2012 proběhne v libereckém centru ambulantních služeb a 

v Terapeutické komunitě ADVAITA v Nové Vsi den otevřených dveří. V jeho průběhu budou mít návštěvníci 

možnost prohlédnout si prostory obou zařízení, seznámit se s poskytovanými službami, zúčastnit se seminářů 

a hovořit s pracovníky. V Liberci otevíráme v 11 hodin, přednáška pro rodiče o problematice závislostí začíná 

v 16 hodin. Do terapeutické komunity je možné přijít mezi 13. a 17. hodinou.  

 

Občanské sdružení ADVAITA poskytuje služby lidem, kteří mají problémy s užíváním návykových látek nebo 

s patologickým hráčstvím. Věnuje se také těm, kteří řeší problémy se škodlivými návyky u svých blízkých, 

zejména rodičům dětí užívajícím drogy. Letos je tomu už patnáct let od jeho založení. Sdružení začínalo s malým 

programem pro absolventy terapeutické komunity v Nové Vsi, jehož úkolem bylo nabídnout jim ambulantní 

doléčování, které jim pomůže při přechodu z chráněného prostředí terapeutické komunity do běžné společnosti. 

Dnes sdružení poskytuje celé spektrum služeb poradenství, léčby, následné péče a podporovaného ubytování. 

Ročně projde programy sdružení přes 400 osob, řada z nich čerpá služby opakovaně v rámci soustavné 

dlouhodobé péče. 

  

„Den otevřených dveří nabízí přesně to, co název napovídá. Chceme umožnit zájemcům, aby se podívali tam, kam 

by se jinak nedostali, případně by tam přišli po objednání jako klienti našich služeb. Může to být někdo, kdo sám 

uvažuje o odborné pomoci, mohou to být rodiče, kteří tuší problém doma. Někdo chce třeba motivovat 

k následné návštěvě své známé, někoho zajímá práce terapeuta,“ říká výkonná ředitelka sdružení, Olga Merglová.  

„Po loňské zkušenosti opět zorganizujeme program přednášek pro střední školy, seminář pro rodiče a možnost 

prohlídky obou zařízení, které ADVAITA provozuje. Je zajištěno spojení mezi libereckým centrem a novoveskou 

komunitou. V terapeutické komunitě mohou návštěvníci od 14 hodin shlédnout generálku divadelního 

představení, které připravili sami klienti komunity,“ doplňuje Merglová.   

 

Služby ambulantního centra i terapeutické komunity sdružení nabízí bez výrazných omezení i v náročné době 

finančních škrtů. „Je to možné hlavně díky podpoře samospráv, tedy Libereckého kraje a obcí, zejména Liberce a 

Jablonce nad Nisou. Od státu získáváme do rozpočtu méně než padesát procent,“ poznamenává Merglová.  

Služby se rozvíjely i díky penězům z Evropské unie, prostřednictvím projektu IP1 „Služby sociální prevence v 

Libereckém kraji“, který je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. V rámci projektu ADVAITA provozuje službu podpory samostatného 

bydlení. „Je to skvělá pomoc našim klientům. Letos projekt bohužel končí. Intenzivně hledáme možnosti, jak na 

něj navázat a podstatnou část služeb zachovat i do budoucna,“ sděluje Irena Habrová, vedoucí centra 

ambulantních služeb.  

 

Budoucnost přináší výzvy i v terapeutické komunitě. „V našem případě je nejpalčivější problém ryze materiální,“ 

konstatuje vedoucí terapeutické komunity, Petr Kopejska. „Máme co řešit i v odborných otázkách, ale především 

potřebujeme opravit střechu, která už dlouho nevydrží,“ dodává Kopejska. Sdružení provozuje terapeutickou 

komunitu v budově, kterou nedávno od Libereckého kraje získala obec Nová Ves. 
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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.  

 

Program podpory samostatného bydlení je určen osobám, které z důvodu snížené soběstačnosti, která se 

rozvinula na základě návykové poruchy, nejsou schopny nalézt si a udržet vhodné zaměstnání a bydlení. Hlavním 

cílem služby je podpora a pomoc formou terénní sociální práce, která v přirozeném sociálním prostředí 

podporuje uživatele v začlenění se do běžného života, napomáhá jim v osvojení dovedností a návyků, které 

souvisí se zajištěním chodu domácnosti a umožňuje jim vést samostatných život. 

 

Terapeutická komunita pro drogově závislé v Nové Vsi je pobytové zařízení poskytující bezdrogové prostředí se 

strukturovaným programem a s jasnými pravidly, určené patnácti lidem ve věku od osmnácti let, kteří jsou závislí 

na nelegálních návykových látkách. Hlavním posláním terapeutické komunity je uzdravovat lidi ze závislosti, a to 

zejména prostřednictvím osobního růstu a cestou změny životního stylu. 

Program komunity přispívá k obnově fyzického a psychického zdraví klientů, umožňuje jim osvojit si praktické 

dovednosti pro každodenní život, aktivně pracovat na zlepšování rodinných či partnerských vztahů a řešit otázky 

spojené s bydlením, zaměstnáním nebo studiem a s následnou odbornou péčí. Program klientům také nabízí 

podporu při řešení problémů v oblasti právní a finanční a doprovází klienty při změně jejich hodnotového 

systému tak, aby to bylo v jejich zájmu a zároveň přijatelné pro společnost, do které se budou vracet. 

 

Informace o financování, včetně seznamu všech obcí Libereckého kraje, které programy ADVAITA, o. s., 

podpořily: http://advaitaliberec.cz/podpora/prispevky-obci/. 

 

Adresa Centra ambulantních služeb: 

Rumunská 14, 460 01 Liberec IV-Perštýn 

 

Adresa Terapeutické komunity ADVAITA: 

Nová Ves 55, 463 31 Nová Ves 

 

Další informace Vám poskytnou pracovníci občanského sdružení ADVAITA:  

Ing. Irena Habrová, vedoucí Centra ambulantních služeb ADVAITA, tel. 482 750 607, habrova@advaitaliberec.cz  

Ing. Petr Kopejska, vedoucí Terapeutické komunity ADVAITA, tel. 485 146 988, kopejska@advaitaliberec.cz 

MUDr. David Adameček, odborný ředitel ADVAITA, o. s., tel.: 482 750 607, adamecek@advaitaliberec.cz  

Olga Merglová, výkonná ředitelka ADVAITA, o. s., tel.: 482 750 607, merglova@advaitaliberec.cz 

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

 


