prevence a léčba návykových poruch

TISKOVÁ ZPRÁVA
Komunita pro drogově závislé opět slaví!
Liberec, 31. 5. 2011 – V sobotu 4. června 2011 proběhne v Terapeutické komunitě ADVAITA v Nové
Vsi oslava 14. výročí jejího otevření.
Čtrnácté výročí od nástupu první klientky oslaví v sobotu 4. června 2011 od 13 hodin symbolickým
otevřením brány Terapeutická komunita pro drogově závislé. Oslava proběhne v budově terapeutické
komunity v Nové Vsi u Chrastavy a v blízkém okolí.
Hlavním bodem programu oslav bude opět předávání diplomů bývalým klientům komunity za roční,
pětiletou a desetiletou abstinenci. Slavnostní rituál se odehraje v zahradním stanu za účasti bývalých a
současných klientů komunity, jakož i jejich rodinných příslušníků nebo nejbližších přátel. Komunitou
zatím prošlo na 280 klientů.
Oslava bude i letos prostá. S opékáním buřtů, chlebíčky, sponzorsky darovanými koláči, gulášem a
svépomocným zpěvem a tancem. Zhruba v 15.45 bude zahájen turnaj ve volejbale a okolo 19. hodiny bude
program vyčerpán.
„Člověk si může říct, že taky drogy nebere a diplom za to od nikoho nedostane. U nás i v dalších zařízeních
pro léčbu závislosti je to tradice. Rozdáváním diplomů za život bez drog chceme ocenit ty, kteří se dokázali
zhoubného návyku zbavit. Současným klientům tím ukazujeme, že něco takového je vůbec možné. Pro
řadu z nich to je totiž zatím nepředstavitelné,“ říká David Adameček, ředitel občanského sdružení
ADVAITA.
„Bývalí klienti vědí, že se oslava výročí koná vždy na začátku června a vždy jich přijede tak kolem třiceti
čtyřiceti. Hodně jich už tradičně jezdí i se svými malými dětmi, pro které je letos připraven bohatý
program s hrami a hlídáním dětí tak, aby si táta i máma mohli v klidu odskočit zahrát si volejbal o dort
nebo si jen tak být,“ sděluje Petr Kopejska, vedoucí terapeutické komunity.
První klientka nastoupila do komunity přesně čtvrtého června 1997. Tomuto dni předcházelo úsilí
zakladatele komunity Ivo Bráta, spojené ať už s výběrem vhodné budovy nebo její rekonstrukcí, či živou
komunikací se zástupci obce Nová Ves. „Lidé měli zpočátku obavy, že léčící se bývalí drogově závislí lidé
mohou být pro obec hrozbou. Tyto obavy se nepotvrdily, obec a komunita jsou si oboustranně k užitku ať
na poli pracovním, sportovním nebo prostě lidském. Dost nás sblížily loňské povodně,“ dodává Kopejska.
Důležitou náplní výročí je radost z opětovných shledání. Své místo má i nostalgické vzpomínání, vzájemné
sdílení aktuálních starostí i nadějí. „Krásné jsou pak úsměvy na tvářích lidí, kteří předtím, než se stali
absolventy komunity, tak si se svými životy a se závislostí na drogách nedokázali poradit a ocitli se tak na
pokraji zkázy v zoufalství své samoty za šedivou stěnou vin a zmatků,“ doplňuje vedoucí komunity. Svoji
úvahu uzavírá slovy: „Já a tým celé ADVAITY uděláme vše pro to, abychom se za rok zase mohli sejít, a
pevně věřím, že se tak stane i přes nedobrý technický stav budovy komunity a další těžkosti!“

ADVAITA, o. s., poskytuje 4 programy. Terapeutická komunita probíhá v Nové Vsi.
Program ambulantního poradenství, doléčovací program a podpora samostatného bydlení sídlí v Liberci na adrese:
Centrum ambulantních služeb ADVAITA, Rumunská 14/6, 460 01 Liberec IV-Perštýn. Telefon 482 750 607, e-mail
cas@advaitaliberec.cz.
ADVAITA, o. s., je členem sdružení PROADIS (propojené adiktologické služby – www.proadis.cz).

www.advaitaliberec.cz

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, do té doby součást Centra sociálních služeb Libereckého kraje.
V roce 2010 přibyla podpora samostatného bydlení, která je poskytována převážně v terénu a která nabízí pomoc
lidem, kteří z důvodu své chronické závislosti nejsou soběstační v oblasti samostatného bydlení a zaměstnání. Vznik a
rozvoj tohoto programu je podpořen z 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.
Od roku 2010 také sdružení nabízí školám programy primární prevence, které se zaměřují na předcházení
rizikového chování u dětí a mládeže, na poradenství a intervenci v oblasti nežádoucích sociálních jevů.
Adresa Terapeutické komunity ADVAITA:
463 31 Nová Ves 55
Další informace Vám poskytnou pracovníci občanského sdružení ADVAITA:
Ing. Petr Kopejska, vedoucí Terapeutické komunity pro drogově závislé v Nové Vsi, tel. 485 146 988, 733 288 273,
kopejska@advaitaliberec.cz
MUDr. David Adameček, odborný a výkonný ředitel ADVAITA, o. s., tel.: 482 750 607, adamecek@advaitaliberec.cz
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