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Advaita, z. ú.
Centrum primární prevence
Posláním služby je předcházet vzniku rizikového chování, případně jej alespoň oddálit do co nejpozdějšího věku a
omezit jeho další rozvoj. Chceme posilovat pozitivní vzorce chování, postoje a hodnoty, zdravý způsob života,
zvládání zátěžových situací a otevřenou komunikaci.
Za tímto účelem poskytujeme tři úrovně primární prevence: všeobecnou, selektivní a indikovanou. Poskytujeme
služby určené jednak dětem a dospívajícím, jednak dospělým (rodiče, senioři). Pedagogickým, zdravotnickým a
sociálním pracovníkům nabízíme vzdělávání a poradenství.
Působíme v Libereckém kraji. Online služby ale poskytujeme i zájemcům z jiných krajů.
Jsme součástí organizace Advaita, z. ú., která se ve svých dalších službách věnuje léčbě závislostí u dospělých i
dětí.
Aktuální služby, reagující na situaci pandemie
Prevence pro školy
Kromě prezenčních preventivních programů nabízíme školám a dalším zařízením i online programy pro 2. stupeň
ZŠ a pro první ročníky SŠ, především na téma online závislostí, bezpečí a slušného chování na internetu, zvládání
distanční výuky, a sebepéče. Nabízíme ale i další témata z oblasti rizikového chování. Více informací naleznete na
našich webových stránkách.
Pro třídy po návratu do školy nabízíme program Zpátky do školy, který podpoří dobré vztahy v kolektivu a návrat
ke školním pravidlům.
Prevence pro rodiče a vyučující
Nabízíme sérii přednášek pro rodiče, případně pedagogy. Zaměřujeme se na témata související s pohybem na
internetu (bezpečí na sociálních sítích, kyberšikana, digitální hry a závislosti), ale i na prevenci závislostí a na
psychohygienu a práci se stresem. Více na našem facebooku, kde jsou zveřejněny i aktuální termíny. Školám
nabízíme možnost uspořádat na objednávku přednášku pro „jejich“ rodiče.
Kontakt
Mgr. Jitka Kolářová, vedoucí služby
Email: kolarova@advaitaliberec.cz
Telefon: 739 054 664
Adresa: ADVAITA, z. ú., Rumunská 14/6, 460 01 Liberec
Web: prevence.advaitaliberec.cz
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Centrum ambulantních služeb Advaita (ambulantní poradenství, doléčovací program): na adrese
sídla organizace  telefon 482 750 607  e-mail cas@advaitaliberec.cz
Centrum primární prevence Advaita  telefon 739 054 664  primarniprevence@advaitaliberec.cz
Terapeutická komunita Advaita: Nová Ves 55, 463 31 Nová Ves  telefon 485 146 988
e-mail komunita@advaitaliberec.cz
Další kontakty a informace na www.advaitaliberec.cz

