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Terapeutická komunita v Nové Vsi oslavila 17 let působení 

 

Terapeutická komunita ADVAITA oslavila letos už 17 let působení. Tradičně se tak první 

sobotu po 4. červnu (kdy byla komunita v roce 1997 otevřena) v Nové Vsi sešli stávající i 

bývalí klienti Advaity na tzv. Výroční komunitě. 

 

Výroční komunita je určena zejména bývalým klientům terapeutické komunity, aby se mohli na 

chvíli vrátit tam, kde toho tolik zažili a zavzpomínali na chvíle veselé i ty těžší, které v léčbě prožili. 

Abstinující bývalí klienti jsou pak diplomem oceněni za 1 rok, 5 let a 10 let života bez drog. „Je to 

pro ně i taková připomínka hodnot, na kterých tady pracovali a které se jim v životě hodí,“ 

říká odborný ředitel Advaity MUDr. David Adameček. Ovšem bývalí klienti nejsou jediní, kteří si ze 

setkání něco odvezou. Pro ty, kteří zatím na zmíněné ocenění nedosáhli, bývá výroční komunita 

ujištěním, že jdou správným směrem. „Stávající klienti v léčbě potkávají lidi, kteří už to mají za 

sebou a vidí, že to venku jde. Je to někdy těžké, ale jde to, a to je může motivovat v další 

práci na sobě,“ dodává Adameček. A konečně pro terapeutický tým je to jeden ze způsobů, jak 

potkat své bývalé klienty a těšit se s polu s nimi z výsledků jejich společné práce.  

 

Letos si pro ocenění své abstinence přijelo 10 lidí, z nichž 3 abstinují nejméně rok po odchodu 

z léčby, 6 jich abstinuje nejméně 5 let a 1 bývalá klientka převzala diplom za 10 let abstinence. 

Abstinují jistě i jiní, ovšem o těch nemáme informace, popř. na výroční komunitu nedorazili. 

Celkem letos přijelo asi 50 lidí. Mezi nimi i několik bývalých klientů, kteří léčbu z různých důvodů 

nedokončili, ale k užívání drog už se nevrátili. „Je to velmi zajímavé, že i lidé, kteří neprošli 

úplně celým programem, si z pobytu tady odnesli tolik, že venku dokážou fungovat. A je to 

dobrá zpráva,“ řekl při zahájení 17. Výroční komunity David Adameček.  

 

Za 17 let fungování komunity prošlo léčbou zde více než 350 osob. Průměrný věk klientů je 25 

let, nejmladšímu klientovi bylo 18 let, nejstaršímu 41 let. Poměr uživatelů opiátů (heroin, Subutex 

aj.) a stimulantů (pervitin aj.) je téměř vyrovnaný, v posledních letech klienti častěji přicházejí se 

závislostí na stimulantech, resp. s kombinovanou závislostí (opiáty + stimulanty, popř. kombinace 

se zneužíváním alkoholu nebo léků). 40% klientů léčbu úspěšně dokončilo, zbylí odešli 

předčasně z vlastního rozhodnutí (35%), byli vyloučeni z léčby pro porušování pravidel (19%), byli 

přeloženi do jiného zařízení (psychiatrické léčebny či věznice), popř. v léčbě aktuálně setrvávají. 
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Úspěšnost klientů po léčbě však nelze odhadovat pouze z procenta úspěšně ukončených 

léčebných pobytů – řada klientů, kteří léčbu opustili předčasně, v normálním životě také funguje, 

naopak někteří, kteří léčbu zvládli, pak mohli zrelabovat a vrátit se na nějakou dobu k užívání 

návykových látek. Odhady hovoří o tom, že 50-60 % klientů, kteří projdou léčbou v terapeutické 

komunitě, v dalších letech abstinuje (minimálně od své základní drogy) a v životě normálně 

funguje. 

 

 

 

Doplňující informace:  

 

Co je terapeutická komunita (TK)?  

Léčebné (pobytové) zařízení pro uživatele drog, léčba trvá 7-15 měsíců, je komplexní a pomáhá 

klientům uzdravit se zejména prostřednictvím osobního rozvoje a cestou změny životního stylu.  

 

Základní informace o občanském sdružení ADVAITA 

Posláním občanského sdružení ADVAITA je pomáhat jednotlivcům a rodinám ohroženým 

škodlivými návyky a vytvářet podmínky pro prevenci, léčbu a sociální, zdravotní a pracovní 

rehabilitaci.  

 

Naším cílem je, aby se klienti zapojili do společnosti přiměřeně ke svému věku a ke svým 

možnostem. Vycházíme z následujících hodnot: zdraví, osobní růst, lidská důstojnost, sebeúcta, 

právo na sebeurčení, respekt k jedinečnosti, solidarita, úcta k životu.  

 

Chcete se přijet podívat, jak to v Terapeutické komunitě Advaita chodí? Přijeďte k nám na 

návštěvu. Termín a program návštěvy si domluvte s vedoucí zařízení Pavlínou Iblovou.  

 

 

 

 

Kontakty:  

 

MUDr. David Adameček, odborný ředitel Advaita, o. s. 

Adresa: Rumunská 14/6, 460 01 Liberec 

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

 

Bc. Pavlína Iblová, vedoucí TK Nová Ves, Advaita, o. s. 

Adresa: Nová Ves 55, 463 31 

Telefon: 733 288 273, e-mail: iblova@advaitaliberec.cz  

 

 

Webové stránky:  

Více informací o občanském sdružení ADVAITA na www.advaitaliberec.cz 

Další informace o aktuálním dění v jednotlivých programech na www.facebook.com/advaitaliberec 

mailto:adamecek@advaitaliberec.cz
mailto:iblova@advaitaliberec.cz
http://www.advaitaliberec.cz/
http://www.facebook.com/advaitaliberec
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Fotky z aktuálního výročí (album dostupné i pro nepřihlášené na facebooku): 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152281223374457.1073741831.160313809456&ty

pe=1&l=baf52310f7  

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152281223374457.1073741831.160313809456&type=1&l=baf52310f7
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152281223374457.1073741831.160313809456&type=1&l=baf52310f7

