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KONTAKTY:
Centrum ambulantních služeb
Rumunská 14/6, 460 01 Liberec
www.advaitaliberec.cz

e-mail:  cas@advaitaliberec.cz
pevná linka: +420 482 750 607
mobilní telefon: +420 603 829 730

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí  10 – 20 hodin (18 – 20 pro objednané)
úterý 10 – 20 hodin (18 – 20 pro objednané)
středa  10 – 20 hodin (18 – 20 pro objednané)
čtvrtek  10 – 20 hodin (18 – 20 pro objednané)
pátek  10 – 17 hodin

DOSTUPNOST A SPOJENÍ: 
Centrum ambulantních služeb 
ADVAITA se nachází  
ve středu města Liberce. 

Od terminálu MHD (Fügnerova ulice) 
asi 5 min pěší chůze podél tramvajových 
kolejí směr Lidové Sady, 
mezi palácem Syner a křižovatkou 
na Šaldově náměstí.
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Problémy spojené s užíváním alkoholu a drog 
přinášejí hodně starostí, strachu, bolesti či 
studu. Máte Vy nebo někdo z Vašich blízkých 
problém s počínající nebo rozvinutou závislostí 
a chcete ho řešit? Obraťte se na nás.

Nabízíme poradenské a terapeutické služby, 
a to jak přímo uživatelům návykových látek, 
tak jejich blízkým. Ambulantní služby 
poskytujeme zdarma, pobytové za úhradu.

Ke klientům přistupujeme individuálně, 
v jejich zájmu a v souladu s jejich potřebami.

Můžete nás navštívit jednorázově nebo 
se zapojit do jednoho z našich 
programů:

Programu ambulantního poradenství
Programu doléčovacího

Ambulantní poradenství Doléčovací program

 
Doléčovací program se zaměřuje na podporu lidí, 
kteří prošli léčbou závislosti a jsou rozhodnuti 
abstinovat od návykových látek či hazardního hraní. 

Služby jsou poskytovány osobám ve věku 
od patnácti let, které aktuálně žijí na Liberecku 
a v Libereckém kraji. 

Hlavním posláním programu je udržení 
pozitivních postojů a hodnot, které si klienti 
osvojili v průběhu předchozí léčby, případně 
získali v samotném doléčovacím programu. 

Program se zaměřuje na předcházení návratu 
k návykovému chování, umožňuje klientům 
aktivně se podílet na řešení jejich sociální situace, 
především v oblasti zaměstnání, bydlení, 
rodinných a partnerských vztahů, motivuje 
je k dalšímu osobnímu rozvoji a pomáhá jim 
při jejich zpětném začleňování do společnosti.

Jaké jsou podmínky účasti 
v doléčovacím programu?

Zaslání písemné žádosti.
Zaslání životopisu.
Věk minimálně 15 let.
Ukončení střednědobé či dlouhodobé léčby.

U podporovaného bydlení navíc požadujeme:
Věk od 18 let.
Doporučení zařízení, v němž klient absolvoval léčbu.
Schopnost pravidelně platit nájemné.
Osobní setkání před přijetím do programu.

A D VA I TA ,  o. s .

Program ambulantního poradenství se zaměřuje 
na podporu osob, které s drogami experimentují, 
osob závislých na návykových látkách, hazardních 
hráčů a na péči o lidi blízké uvedeným osobám. 

Hlavním posláním programu je podpora lidí, 
kteří jsou motivováni ke změně svých návyků, 
ačkoli nejsou schopni úplné abstinence 
od dané návykové látky. 

Služby jsou poskytovány osobám ve věku 
od patnácti let, zejména občanům Liberecka 
a Libereckého kraje.  

Služby jsou poskytovány tak, aby na klienty 
působily aktivně, vedly je k převzetí 
zodpovědnosti za sebe a své jednání, 
podporovaly je v nápravě jejich 
rodinných a dalších sociálních vazeb 
a napomáhaly v jejich pracovním 
či studijním uplatnění. 

Jak se stát účastníkem programu 
ambulantního poradenství?

Stačí zavolat 
a dojednat si osobní schůzku 
se zaměstnancem centra.

Poslání Poslání
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