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Stejnû jako v pfiede‰lém roce do‰lo, i v ro-
ce 2005, k v˘znamnému nárÛstu sluÏeb (po-
tfieb klientÛ) pfiedev‰ím v nízkoprahov˘ch
programech. Ostatní programy se dále vnitfi-
nû diferencovaly s ohledem na specifické cí-
lové skupiny – matky s dûtmi, minority, rodi-
ãe, a dlouhodobé uÏivatele. To v‰e zname-
nalo pro pracovníky zafiízení velkou zátûÏ,
a to nejen vzhledem k poãtu klientÛ, ale
i vzhledem ke zv˘‰ení nárokÛ na jejich flexi-
bilitu, tvofiivost a koncepãní my‰lení. 

Jako velké pozitivum vidíme zejména
schopnost jednotliv˘ch programÛ i celého
sdruÏení pruÏnû reagovat na zmûny v cílové
populaci a na „v˘voj“ jejich potfieb.
Koncepãní práce jednotliv˘ch programÛ
a aktivity jejich managementu bezesporu
pfiispûly k celkovému rozvoji kvality sluÏeb
v celé âR. 

Za velmi podstatné povaÏujeme zahájení
programu pro rodiãe uÏivatelÛ, jejichÏ „‰rá-
my na du‰i“ potfiebují stejné „o‰etfiení“ jako
‰rámy jejich dûtí. Z tohoto pohledu se bez-
pochyby dafií naplÀovat základní cíl sdruÏe-
ní – vytváfiení komplexního systému sluÏeb.
Domníváme se, Ïe to svûdãí zejména
o „vnitfiní síle“ a aktivním pfiístupu sdruÏení
jako celku, stejnû tak jako jednotliv˘ch t˘mÛ
a zamûstnancÛ. Bez velké pomoci „vnûj‰ího
svûta“ bychom to v‰ak sami nedokázali.
Stejnû tak lze za dÛleÏité povaÏovat sku-
teãnost, Ïe programy pfiihlá‰ené k Cerfikaã-
nímu fiízení RV KPP uspûly a v‰em základním
projektÛm sdruÏení byla Certifikace pfiidû-
lena.

Jsme tedy pfiesvûdãeni, Ïe jsme
i v loÀském roce udûlali velk˘ kus pocti-
vé práce, kter˘ nemusíme mûfiit jen poãtem
klientÛ, poskytnut˘ch sluÏeb nebo vymûnû-
n˘ch jehel. Nicménû vûfiíme, Ïe je urãitû
mûfiiteln˘ poãtem tûch, kter˘m jsme po-
mohli zvítûzit, vrátit se zpût do normálního
Ïivota, anebo „pouze“ pfieÏít. Stejnû jako
v minul˘ch letech nám na tomto „ãestném
místû“ dovolte podûkovat: 

• V‰em zamûstnancÛm a externím spo-
lupracovníkÛm sdruÏení;

• V‰em státním úfiedníkÛm, ktefií vycháze-
jí vstfiíc na‰í práci a s pochopením naslou-
chají na‰im potfiebám a problémÛm a po-
máhají nám je fie‰it;

• V‰em, ktefií nás v loÀském roce pod-

pofiili, a to aÈ jiÏ finanãnû, materiálnû, ne-
bo “jen” morálnû.

Jsme velmi rádi, Ïe i tento rok mÛÏeme na
tomto ãestném místû podûkovat Nadaci
âESKÉ SPO¤ITELNY, která byla i v roce
2005 generálním partnerem o. s. SANA-
NIM a pfievzala tak partnerství od âeské
spofiitelny a.s. Dûkujeme za v˘znamnou, jiÏ
‰estiletou, podporu prevence a léãby tûch
nejohroÏenûj‰ích – mladistv˘ch a matek
s dûtmi, stejnû tak jako ostatních rozvojo-
v˘ch projektÛ sdruÏení. V˘znamnou pomo-
cí pfii otevfiení nového centra (Kavárna
a Poradenské centrum) byla také podpora
spoleãnosti METROSTAV, ESF a progra-
mu MATRA/KAP. Na jiném místû této zprá-
vy se pokou‰íme podûkovat také v‰em
ostatním, ktefií na‰e úsilí podpofiili a vychá-
zeli vstfiíc potfiebám na‰ich sluÏeb a zafiíze-
ní.

Pokud jde o financování protidrogov˘ch
aktivit musíme opût konstatovat, Ïe ani rok
2005 nepfiinesl systémové zmûny. Nicménû
zásadní zmûny souvisí s existencí adekvátní-
ho systému koordinace a fiízení protidrogo-
vé politiky s jasn˘mi pravidly, kompetence-
mi a odpovûdností. 

Opût si proto dovolíme na tomto místû
oznaãit „bolavá“ témata ãeské drogové po-
litiky, která pokud nebudou v dohledné do-
bû fie‰ena, mohou pfiinést mnoho negativ-
ních dÛsledkÛ v oblasti zdravotní, sociální
i ekonomické. I nadále povaÏujeme za velmi
aktuální fie‰ení základních systémov˘ch pro-
blémÛ spojen˘ch s poskytováním péãe
a léãby. Prioritu vidíme v fie‰ení otázek
spojen˘ch s existencí adekvátních nástrojÛ
hodnocení a zvy‰ování kvality systému, ví-
celetého financování, rozsahu nezbytné pé-
ãe garantované státem, systému koordinace
a fiízení národní politiky a nakonec i ve vy-
tvofiení efektivního modelu primární preven-
ce a osvûty. 

Faktem zÛstává prohlubující se nejistota
financování na‰ich sluÏeb v následujících
letech, zejména s ohledem na nevyjasnû-
nost financování drogové politiky a její aktu-
ální politizace. Vûfiíme, Ïe díky spolupráci
nestátních organizací a státní správy bude
tento problém vyfie‰en, a Ïe nedojde  k roz-
padu jiÏ vytvofiené sítû odborn˘ch sluÏeb
v oblasti prevence návykov˘ch nemocí
a s tím souvisejících v˘znamn˘ch spoleãen-
sk˘ch ‰kod a dlouhodob˘ch dÛsledkÛ.
V˘znamná by byla jistû i ztráta kvalitního
postavení a povûsti, kterou ãeská „adiktolo-
gie“ a NNO dnes v Evropû mají.



SANANIM
v roce 2005

SANANIM je nejvût‰í nestátní organi-
zací v âR poskytující sluÏby v oblasti péãe
a léãby závislostí na nealkoholov˘ch dro-
gách. V souãasné dobû sdruÏení provozu-
je deset hlavních programÛ – Terénní pro-
gramy, Kontaktní centrum, CADAS, Denní
stacionáfi, terapeutické komunity (TK) Karlov
a Nûmãice, Doléãovací centrum s chránûn˘-
mi byty, Drogové informaãní centrum,
Pracovní a sociální agenturu, Poradenské
centrum pro rodiãe – a fiadu programÛ do-
plÀujících; mezi nejv˘znamnûj‰í patfií tele-
matické sluÏby v oblasti poradensk˘ch a in-
formaãních sluÏeb, práce ve vûznicích, rom-
sk˘ terénní program, program pro matky
s dûtmi a podpora pfii uplatÀování klientÛ na
trhu práce. Jako nov˘ program bylo v rámci
‰ir‰ího projektu Café Therapy otevfieno
Poradenské centrum pro rodiãe, které dopo-
sud fungovalo v prozatímních prostorách.
Dal‰í projekty jsou realizovány zejména
v oblasti vzdûlávání, primární prevence,
publikaãní ãinnosti a zahraniãní spolupráce.
Jednotlivé projekty sdruÏení dnes zabezpe-
ãuje více neÏ 95 zamûstnancÛ a 38 externích
spolupracovníkÛ. 

Rok 2005 byl pro SANANIM bezpochy-
by úspû‰n˘. A to nejen v tom smyslu, Ïe se
(pfies nemalé obtíÏe) podafiilo získat dosta-
tek finanãních prostfiedkÛ pro provoz zá-
kladních programÛ, ale podafiilo se zajistit
také dal‰í zdroje, které byly úãelnû investo-
vány do otevfiení nového centra, nov˘ch
programÛ, materiálnû-technického zabez-
peãení, vzdûlávání, prohloubení odborné
koncepce péãe, realizace nov˘ch prvkÛ
public relations, zahraniãní spolupráce
a dal‰ích aktivit. 

Z pohledu odborného je pak jednoznaã-
né, Ïe se sdruÏení podafiilo udrÏet kvalitní
a efektivní sluÏby, které ho profesnû staví na
evropskou úroveÀ, coÏ dokazují nejen kon-
krétní v˘sledky na‰í práce, úãast na realizaci
vytváfiení vládní politiky, ale nakonec i na‰e
aktivní pÛsobení v rámci evropsk˘ch projektÛ. 

MEZI KLÍâOVÉ OBECNÉ CÍLE
SDRUÎENÍ PAT¤Í ZEJMÉNA 
• Poskytování efektivní, profesionální

pomoci a léãby osobám ohroÏen˘m
drogovou závislostí a provoz sítû pro-
gramÛ a sluÏeb, vytváfiejících komplexní
systém prevence, péãe a léãby drogo-
v˘ch závislostí;

• Profesionalizace poskytovan˘ch slu-
Ïeb a rozvoj systému v oblasti poskytová-
ní specifick˘ch sluÏeb;

• Rozvoj spolupráce na místní i centrální
úrovni pfii plánování a realizaci protidro-
gové politiky, vãetnû rozvoje zahraniãní
spolupráce a zmûny pohledu vefiejnosti
na problematiku drogov˘ch závislostí;

• Vzdûlávání laikÛ, profesionálÛ a parap-
rofesionálÛ v oblasti drogov˘ch závislostí.

FINANCOVÁNÍ A KONTROLA
Provoz v‰ech programÛ a zafiízení je z cca

75% finanãnû podporován prostfiednic-
tvím státních dotací a dotací krajÛ ãi ob-
cí. Ostatní finanãní a provozní prostfiedky,
tedy cca 25 %, sdruÏení získává od soukro-
m˘ch subjektÛ, vlastní ãinností a v neposled-
ní fiadû i od ãesk˘ch ãi zahraniãních nadací,
fondÛ a programÛ. Od poãátku své existen-
ce nabízí SANANIM vÛãi státu prÛhledné
a zodpovûdné zacházení s dotacemi, které
je doprovázeno snahou o maximálnû profe-
sionální a efektivní poskytování sluÏeb v ob-
lasti prevence a léãby drogov˘ch závislostí. 

Úãetnictví sdruÏení prochází kaÏdo-
roãnû auditem, nicménû standardní a efek-
tivní financování sdruÏení zÛstává i nadále
klíãov˘m problémem ovlivÀujícím kaÏdo-
denní provoz a zejména pak rozvoj organi-
zace. V roce 2005 pro‰lo úãetnictví sdruÏe-
ní také fiadou státních kontrol.

SPOLUPRÁCE
Za klíãovou otázku pfieÏití i dal‰ího

rozvoje povaÏujeme i nadále velmi úzkou
spolupráci se státním sektorem a samos-
právou a rozvoj na‰ich zahraniãních aktivit.
Odborníci sdruÏení napfi. úzce spolupraco-
vali s Radou vlády pro koordinaci protid-

rogové politiky Úfiadu vlády âR na pfiípravû
certifikací. V rámci spolupráce s regiony má-
me nejuÏ‰í spolupráci s Magistrátem hl. m.
Prahy, kde se fiada odborníkÛ SANANIMu
podílí na ãinnosti jednotliv˘ch pracovních
skupin Protidrogové komise MHMP a na vy-
tváfiení protidrogové strategie MHMP. Dále
úzce spolupracujeme s M·MT, dal‰ími re-
sorty, Mûstsk˘mi ãástmi Prahy (1, 2, 7, 13,)
Stfiedoãesk˘m a Jihoãesk˘m krajem a nû-
kter˘mi dal‰ími orgány a organizacemi státní
správy (napfi. VûzeÀská sluÏba, Hygienická
sluÏba atd.).

Spolupráce s nestátní sférou nebyla ani
v roce 2005 podcenûna. Aktivnû jsme se po-
díleli na ãinnosti A.N.O. – Asociace ne-
státních organizací, a to jak v fiídících orgá-
nech, tak v jednotliv˘ch sekcích. V odborné
oblasti se zamûstnanci sdruÏení aktivnû po-
dílejí na ãinnosti rÛzn˘ch profesních subjek-
tÛ, jako napfi. Spoleãnosti pro návykové
nemoci âLS JEP. V rámci jednotliv˘ch od-
born˘ch programÛ úzce spolupracujeme jak
s fiadou státních  odborn˘ch zafiízení na-
pfi. PL âerven˘ DvÛr, PL Bohnice, Oddûlení
pro závislosti Apolináfi, FN PlzeÀ, tak i s fia-
dou nestátních organizací – napfi. Podané ru-
ce, TK Nová ves, TK Sejfiek, DROP IN apod.
SdruÏení také samo nebo ve spolupráci s ji-
n˘mi subjekty pofiádá fiadu vzdûlávacích ak-
tivit a poskytuje odborné stáÏe. 

V roce 2005 jsme pokraãovali v rozvoji
spolupráce s komerãním sektorem. Tyto akti-
vity byly realizovány v rámci projektu podpo-
fieném nadací NROS, ve kterém se podafiilo
pfiedev‰ím zkvalitnit a roz‰ífiit vlastní moÏnos-
ti v oblasti sponzoringu a PR aktivit. Nicménû
je zfiejmé, Ïe souãasné legislativní podmínky
a v‰eobecn˘ postoj vefiejnosti a tím i soukro-
mého sektoru k drogov˘m závislostem jsou li-
mitujícím prvkem pro skuteãn˘ rozvoj této
oblasti. Na‰e partnery v této oblasti se s po-
dûkováním snaÏíme vyjmenovat na jiném
místû této zprávy. Za v‰echny zde uvádíme
alespoÀ ty nejv˘znamnûj‰í firmy a spoleãnos-
ti: âeská spofiitelna a.s., Metrostav a.s., Trans-
gas RGW a Fortel-âeská keramika.

V roce 2004 se podafiilo navázat úspû‰-
nou spolupráci se V‰eobecnou zdravotní
poji‰Èovnou, se kterou byla uzavfiena na‰e
první historická smlouva o ãásteãném fi-
nancování zdravotní péãe v Centru ambu-
lantní detoxikace a substituce SANANIM.
Její úhrady v‰ak pokr˘vají pouze cca 3% roz-
poãtu zafiízení, neboÈ tato smlouva zÛstala
i v roce 2005 na‰í jedinou smlouvou v této
oblasti. 

Pozitivnû lze jistû také hodnotit na‰i rela-
tivnû vysokou úspû‰nost v získávání
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grantÛ na projekty z Evropsk˘ch struktu-
rálních fondÛ. V roce 2005 jsme realizovali
dva samostatné projekty a dal‰ího se úãast-
níme jako partnefii.

Zahraniãní spolupráce je pro nás i nadá-
le zejména prostorem pro získávání nov˘ch
zku‰eností, ale také místem, kde lze ãerpat
prostfiedky na rozvojové aktivity, na které ne-
ní dostatek prostfiedkÛ v domácích zdrojích.
Nicménû dnes je jiÏ také oblastí, kde
mÛÏeme nabízet na‰i pomoc a relativnû
dlouholeté zku‰enosti. O zahraniãních akti-
vitách v roce 2005 se struãnû zmiÀujeme v ji-
né ãásti této zprávy.

VALNÁ HROMADA A SPRÁVNÍ
RADA SDRUÎENÍ

V roce 2005 mûlo sdruÏení 31 fiádn˘ch
ãlenÛ, z nichÏ vût‰ina se pravidelnû úãastní
fiádné valné hromady (VH) svolávané pfied-
sedou sdruÏení pravidelnû v prosinci. VH,
kromû sv˘ch standardních úkolÛ (zmûny sta-
nov, schvalování rozpoãtu atd.), fie‰ila ze-
jména otázky spojené s organizaãními zmû-
nami a rozvojem organizace. VH uskuteãnû-
ná v prosinci 2005 volila také nové správní
a kontrolní orgány sdruÏení.

Správní rada (SR) se se‰la na ãtyfiech fiád-
n˘ch jednáních, kde projednávala pfiede-
v‰ím koncepãní a ekonomické záleÏitosti,
organizaãní zmûny a zaloÏení nového práv-
ního subjektu (s.r.o.), plány na finanãní krytí,
mzdovou politiku a PR sdruÏení. 

KANCELÁ¤ SDRUÎENÍ;
MANAGEMENT

I v roce 2005 byl zachován ekonomick˘
a administrativní systém zmûnûn˘ v roce
2003. Management organizace a sekretariát
sdruÏení v souãasné dobû zabezpeãuje
ekonomick˘, personální a administrativní ser-
vis, koordinaci aktivit jednotliv˘ch zafiízení
a ve‰keré smluvní vztahy. Kanceláfi sdruÏení
je také kromû uveden˘ch úkolÛ zodpovûdná
za rozvoj mezinárodních aktivit a fiízení nû-
kolika mezinárodních projektÛ, public relati-
ons a sponzorsk˘ program (ve spolupráci
s Drogov˘m informaãním centrem), perso-
nální politiku a nakonec také za ve‰keré in-
vestiãní akce sdruÏení. JiÏ stabilním prvkem
v organizaãní struktufie jsou odborní fieditelé,
tvofiící meziãlánek mezi vedením a jednotli-
v˘mi zafiízeními.

TECHNICKO-HOSPODÁ¤SKÉ
ZABEZPEâENÍ SDRUÎENÍ

V‰echna zafiízení jsou dnes relativnû do-
stateãnû technicky a materiálnû zabezpeãe-
na, jsou komunikaãnû propojena interneto-

vou sítí a mají své elektronické adresy.
Ukázalo se, Ïe nûkterá zafiízení nevyhovují
prostorovû, vzhledem k nárÛstu poãtu klien-
tÛ (Kontaktní centrum) ãi nárÛstu specifické
klientely, mající speciální potfieby (Denní
stacionáfi a jeho program pro matky s dûtmi).
Tyto prostorové potfieby jsme se pokusili fie-
‰it, nicménû doposud bez jakéhokoli úspû-
chu. 

Vzhledem k nemoÏnosti získávat v rámci
existujících dotaãních titulÛ investiãní pro-
stfiedky se jako zásadní problém ukazuje také
zfietelné postupné chátrání hmotného inves-
tiãního majetku, kter˘ je v‰ak nezbytn˘ k rea-
lizaci specifick˘ch ãástí na‰ich projektÛ a za-
bezpeãení základních aktivit (napfi. auta,
technické zafiízení kuchyní, kanceláfie atd.). 

Vzhledem k demolici objektu Novovy-
soãanská Praha 9, se koncem roku 2004 pfie-
stûhovalo Doléãovací centrum do nov˘ch
prostor v Praze 13 (Ovãí Hájek). Kanceláfi
sdruÏení a Drogové informaãní centrum bylo
nezbytné umístit na pfiechodnou dobu do
vypÛjãen˘ch prostor sdruÏení FOKUS
(Bohnice, Dolákova 26). ProtoÏe se v‰ak ne-
podafiilo zrealizovat nezbytnou rekonstrukci,
Doléãovací centrum muselo pfiechodnû také
sníÏit kapacitu chránûného bydlení a rekon-
strukce probíhala bûhem roku 2005 za pro-
vozu.

EKONOMIKA
A ADMINISTRATIVA

V systému ekonomického fungování ne-
do‰lo k zásadním zmûnám a cel˘ proces je
zabezpeãen standardními mechanismy.
V‰echna ekonomická data podléhají prÛ-
bûÏné kontrole a prvotní úãetní doklady jsou
po mûsíãním zúãtování k dispozici pro fi-
nanãní fiízení a kvalifikovanou kontrolu úãet-

ních podkladÛ. Ekonomika a úãetnictví se fií-
dí podrobn˘m ekonomick˘m pfiedpisem
a fiadou pfiedpisÛ interních. Administrativa
sdruÏení je zpracovávána sekretariátem
sdruÏení a fiídí se také podrobn˘mi vnitfiními
pfiedpisy. Úãetnictví je kaÏdoroãnû kontro-
lováno auditorem.

PERSONÁLNÍ ZAJI·TùNÍ
Pfiipraven˘ a jiÏ v roce 2004 vytvofien˘

systém finanãního hodnocení pracovníkÛ,
které by zohledÀovalo jejich vzdûlání, dal‰í
vzdûlávání, iniciativnost a tvofiivost nemohlo
b˘t bohuÏel ani v toto roce v plné mífie uve-
deno do praxe vzhledem k velmi nízk˘m do-
tacím na mzdové prostfiedky. Toto omezení
velmi limituje personální práci. UdrÏeli jsme
trend, kter˘ upfiednostÀuje profesní rÛst
v rámci organizace a zohledÀuje moÏnost
postupu pracovníka v systému na‰ich zafií-
zení. 

Systém vnitfiního vzdûlávání pracovníkÛ je
jiÏ stabilizován, pravidelnû probíhají: úvodní
kurz pro nové zamûstnance, stáÏe v jednot-
liv˘ch programech, klinické dny a balintov-
ské semináfie. V‰echny t˘my pracují pod
vnûj‰í i vnitfiní supervizí.

CERTIFIKACE
V roce 2005 byl zahájen certifikaãní pro-

ces RVKPP. V rámci pfiípravné fáze v‰echna
zafiízení aktualizovala operaãní manuály, byl
zpracovan˘ obecn˘ operaãní manuál o.s.
SANANIM, kter˘ se t˘ká pfiedev‰ím filosofic-
k˘ch a teoretick˘ch v˘chodisek o.s. SANA-
NIM, dále ve‰ker˘ch organizaãních a perso-
nálních záleÏitostí, dále práv klientÛ a etické-
ho kodexu pracovníkÛ. Operaãní manuály
jednotliv˘ch zafiízení obsahují koncepci za-
fiízení, podrobn˘ popis programu z hlediska
cílÛ, prostfiedkÛ, metod, postupÛ, organi-
zaãního a personálního zaji‰tûní. 

V letních mûsících probûhla místní ‰etfiení
ve vût‰inû zafiízení a certifikace odborné
zpÛsobilosti byla udûlena v‰em Ïádajícím
zafiízením: Terénní programy, Kontaktní cent-
rum, CADAS, Denní stacionáfi, Terapeutická
komunita Karlov, Terapeutická komunita
Nûmãice a Doléãovací centrum s chránûn˘-
mi byty a dílnou.



Cíle sdruÏení
a jejich naplÀování
v roce 2005

LoÀsk˘ rok byl opût pfiedev‰ím obdobím,
ve kterém se podafiilo v rámci sdruÏení v pl-
né mífie provozovat komplexní systém péãe
o drogovû závislé, a to i pfies zásadní pro-
blémy s financováním jednotliv˘ch zafiízení.
Rok 2005 byl pro nás v˘znamn˘ také tím, Ïe
se SANANIM i nadále rozvíjel jako vysoce
profesionální organizace, a to jak v oblasti
péãe o klienty, tak i v oblasti managementu. 

KLÍâOVÉ CÍLE A JEJICH
NAPLNùNÍ V ROCE 2005:
CÍLE V OBLASTI
POSKYTOVAN¯CH SLUÎEB:
• Provozování sítû programÛ a sluÏeb

a udrÏení stávající nabídky sluÏeb
a jejich rozsahu:
– V roce 2005 se nejen podafiilo udrÏet

rozsah existujících sluÏeb, ale podafiilo
se také udrÏet i jejich kvalitu a efektivi-
tu, vãetnû provázanosti jednotliv˘ch
prvkÛ systému. 

• Pfiíprava na certifikaãní proces a cer-
tifikace v‰ech základních programÛ –
mezi klíãové cíle patfiilo získání certifikace
pro poskytování sluÏeb v jednotliv˘ch za-
fiízeních:
– I v roce 2005 v‰echna zafiízení pokra-

ãovala v intenzivní pfiípravû na certifi-
kace odborné zpÛsobilosti. Byl zpra-
cován obecn˘ operaãní manuál o. s.
SANANIM, t˘kající se pfiedev‰ím orga-
nizaãních standardÛ. KaÏd˘ program
detailnû rozpracoval operaãní manuál
svého zafiízení ãi programu, kter˘ obsa-
huje koncepci, podrobn˘ popis pro-
gramu a zafiízení z hlediska cílÛ, pro-
stfiedkÛ, metod, stejnû tak jako organi-
zaãní aspekty, personální zaji‰tûní
apod.;

– Bûhem léta 2005 se podafiilo v‰em zá-
kladním programÛm úspû‰nû absolvo-
vat Certifikaãní fiízení a v‰echna tato za-
fiízení tak získala státní Certifikaci od-
borné zpÛsobilosti.

• Roz‰ífiení sítû programÛ a sluÏeb:
– Na podzim roku 2005 se po dlou-

h˘ch pfiípravách a komplikované opra-
vû objektu podafiilo v novû otevfien˘ch
prostorách Café Therapy zprovoznit
nov˘ program – Poradna pro rodi-
ãe, pokr˘vající oblast sluÏeb, které

v nabídce systému sluÏeb doposud
chybûly. Program umoÏÀuje plnû se
vûnovat rodinn˘m pfiíslu‰níkÛm závis-
l˘ch ve v‰ech fázích v˘voje závislosti
i léãby;

– Naopak nad rámec na‰ich plánÛ se,
vzhledem k úspû‰n˘m Ïádostem
u Evropsk˘ch strukturálních fondÛ, po-
dafiilo realizovat nové programy a pro-
jekty, tedy nabídnout doposud chybûjí-
cí sluÏby a aktivity. Klíãovou aktivitou
v této oblasti je otevfiení nového projek-
tu – Pracovní a sociální agentura, za-
mûfieného v obecné rovinû na zlep‰ení
a zv˘‰ení uplatnûní klientÛ na trhu práce;

– Podafiilo se také roz‰ífiit na‰i nabídku
o specifické sluÏby (nabídka nízkop-
rahov˘ch sluÏeb pro rusky mluvící ci-
zince; nabídka pracovního uplatnûní
klientÛ Doléãovacího centra, telematic-
ké sluÏby – Promile SMS);

– RovnûÏ se podafiilo realizovat fiadu
v˘znamn˘ch aktivit (kampaÀ Drogy
a rodiãe; v˘roba a distribuce publikace
Jak vytvofiit ve ‰kole zdravûj‰í prostfie-
dí;…).

• Spolupráce pfii plánování a realizaci
protidrogové politiky – udrÏení dosa-
vadní velmi dobré komunikace a spolu-
práce s orgány a institucemi na centrální
i místní úrovni; aktivní spolupráce na na-
dregionální úrovni v rámci A.N.O.:

– Lze s potû‰ením konstatovat, Ïe i v ro-
ce 2005, aÏ na nûkolik v˘jimek, je na‰e
spolupráce s centrálními orgány a sa-
mosprávou i nadále na velmi dobré
úrovni. Velmi aktivnû se sdruÏení také
podílí na spolupráci nestátních organi-
zací v rámci A.N.O..

• Profesionalizace poskytovan˘ch slu-
Ïeb – odborn˘ rÛst t˘mÛ i jednotlivcÛ;
zabezpeãení standardního vzdûlávání ve
specifick˘ch ãinnostech; standardizace
technik hodnocení kvality efektivity práce
jednotlivce, t˘mu a systému:

– JiÏ pát˘m rokem se, i s ohledem na fi-
nanãní limity, dafií zabezpeãit
systém vnitfiního a vnûj‰ího vzdûlá-
vání (napfi. nov˘ch pracovníkÛ) a stej-
nû tak i vzdûlávání v nûkter˘ch speci-
fick˘ch ãinnostech (terapeutické ko-
munity atp.). Kontinuálnû je sdruÏením
podporován odborn˘ rÛst t˘mÛ i jed-
notlivcÛ prostfiednictvím úãasti na spe-
cializovaném vzdûlávání. Rezervy i na-
dále vnímáme zejména v oblasti hod-
nocení kvality a standardizaci technik;

– V roce 2005 se podafiilo zahájit vzdûlá-

vací program, podpofien˘ z evropsk˘ch
sociálních fondÛ, kter˘ se skládá ze zá-
kladního kurzu drogov˘ch závislostí,
kursu poradenství, kursu terapeutick˘ch
komunit a letních ‰kol zamûfien˘ch na
problematiku harm reduction, terapeu-
tické komunity, poradenství. Program
bude pokraãovat aÏ do roku 2007.

• Odborné zabezpeãení a poskytování
sluÏeb – mezi klíãové cíle patfiilo: pfiedá-
vání a souãinnost v rámci systému; kon-
cepce interního vzdûlávání a hodnocení
kvality práce; standardy poskytování jed-
notliv˘ch specifick˘ch sluÏeb a metod.
Získání certifikace pro poskytování sluÏeb
v jednotliv˘ch zafiízeních:

– V˘znamn˘m odborn˘m tématem bylo
fie‰ení situace v nízkoprahov˘ch sluÏ-
bách, kdy zájem o jednotlivé sluÏby
pfiesahoval a pfiesahuje kapacitu jedno-
tliv˘ch zafiízení. Reakcí na tuto situaci
byla ãásteãná zmûna koncepce práce
v Kontaktním centru; 

– Dal‰ím odborn˘m tématem bylo zafiazo-
vání klientÛ z v˘chovn˘ch ústavÛ – pro-
blémov˘ch uÏivatelÛ drog – do komuni-
ty za podmínky moÏnosti udrÏení komu-
nitních principÛ. V˘sledkem bylo sníÏení
kapacity klientÛ v TK Karlov v ãásti pro
mladistvé z 15 lÛÏek na 12 a urãení pro-
centní míry zastoupení klientÛ z v˘chov-
n˘ch ústavÛ v daném zafiízení.

CÍLE V RÁMCI TECHNICKO
ORGANIZAâNÍHO ZABEZPEâENÍ
SYSTÉMU PREVENCE PÉâE A LÉâBY:
• Technické zabezpeãení – mezi klíãové

cíle patfiilo: pokraãování revitalizace hos-
podáfiského dvora Karlov; provozní, tech-
nické a finanãní zabezpeãení celkové re-
konstrukce objektu Ovãí Hájek ve spolu-
práci s mûstskou ãástí Praha 13 pro
Doléãovací centrum, chránûnou dílnu,
Drogové informaãní centrum a Kanceláfi
sdruÏení; oprava objektu a otevfiení pro-
jektu Café Therapy; zmûny ekonomického
a manaÏerského systému s ohledem na
zmûnu zákona o DPH:

– Zejména díky nadaci âS jsme i v roce
2005 mohli pokraãovat v revitaliza-
ci objektÛ hospodáfiského dvora TK
Karlov – dokonãena rekonstrukce
stfiech na hospodáfisk˘ch objektech,
pokraãovala oprava vnitfiních komuni-
kací, byla zahájena oprava krovu objek-
tu Hájenka; 

– V roce 2005 byla zahájena celková re-
konstrukce objektu Ovãí Hájek (pro
Doléãovací centrum, DIC a vedení or-
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Na ãinnosti sdruÏení se v roce 2005
podíleli:

Adámková Katefiina; AmbroÏ Marcel;
Bendová Martina; Bíliková Monika; Brachová
Hana; âernohorská Katefiina; âechová Vlasta;
âtrnáctá ·tûpánka; Dekojová Sa‰a; Doãekal
Ondfiej; Dudycha Radek; ëuri‰ová Alena;
Folífi Patrik; Formánková Eva; Geblerová Eva;
Gotz Jakub; Grosmanová Terezie;
Gwozdziewicz David; Hanusová Jana;
Hanzal Pavel; Harant Tomá‰; Harapes Jan;
Harbáãková Marcela; Hettner Vladimír;
Hornová Jana; Horvát Milan; Ho‰ková
Helena; Hovorka Jan; Huk Martin; Hulík
Martin; Janíková Barbara, Janou‰ková Olga;
Jirov˘ Franti‰ek; Jonák Michal; Justinová
Jana; Kabátek Ale‰; Kabátková Petra; Kalina
Kamil; KaluÏíková Miroslava; Karel Jan; Klíma
Tomá‰; Klozíková Eva; Kolenatá Olga;
Korbelová Monika; Koryntová Gabriela;
KoÏen˘ Josef; KoÏen˘ Václav; Krejãí Petr;
Krejãová Monika; Krummerová Jana; KfiíÏová
Eva; KfiíÏová Marie; KubÛ Pavel; Kuda Ale‰;
Kudová Olina; Luczewsk˘ Tomá‰; Makovská
Dolanská Pavla; Mareãková Jana; Markvart
Milo‰; Ma‰kulková Lenka; Matou‰ková Jolana;
Mazur Bohumil; Mûch˘fiová Petra; Minafiík
Jakub; Motyãková Veronika; Mullerová
Pavlína; Nedvûd Tomá‰; Pastorková Hana;
Pe‰atová Ivana; Pe‰ek David; Polívková
Zuzana; Presl; Preslová Ilona; Prombergerová
Sylvie; Pfiíhodová Alena; Putnová Jana; Rektor
Tomá‰; Richter Jifií; RÛÏiãková Eva; ¤ezníãko-
vá Markéta; Skofiepová Hana; Sládková
Barbora; Smetánková Barbora; Svojsík Martin;
·efránek Martin; ·imková Vladimíra; ·íp Jan;
·kodová ZdeÀka; ·míd Petr; ·ucha Matú‰;
·vec Josef; Tûmínová-Richterová Martina;
Termer Ale‰; Martina Tesafiová Martina;
Tou‰ová Jifiina; Tfiasáková Veronika; Vácha
Petr; Vejrych Tomá‰; Veis ·tûpán; Vûtrovec
Martin; Vûtrovská Jelena; Voln˘ Jifií;
Vofií‰ková Eva; Wankeová Vûra; Zachariá‰
Miroslav; Zogatová Kamila. 
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ganizace), nicménû rekonstrukce, kte-
rou zabezpeãuje Mûstská ãást Praha 13
bude dokonãena aÏ v dubnu 2006.
Doléãovací centrum tedy nadále provi-
zornû pÛsobilo v polovinû budovy
a kanceláfi vedení a DIC byla provizornû
místûna do objektu sdruÏení FOKUS,
Praha 8, Dolákova 26;

– V listopadu 2005 byla dokonãena re-
konstrukce objektu ·kolská 30, vãetnû
jeho nezbytného provozního a tech-
nologického vybavení a po dlouhé do-
bû plánování a pfiíprav mohlo dojít
k otevfiení projektu Café Therapy.

• Organizaãní a ekonomické zabezpe-
ãení – mezi klíãové cíle patfiilo zejména
kvalitní zabezpeãení managementu a ko-
munikace, vãetnû rozvoje zahraniãních
aktivit; zmûny ekonomického a manaÏer-
ského systému s ohledem na zmûnu zá-
kona o DPH.  

– Pfiesto, Ïe z pohledu Správní rady lze
povaÏovat zabezpeãení managementu
a komunikace, vãetnû rozvoje zahra-
niãních aktivit za více neÏ uspokojivé,
je zfiejmé, Ïe se pfiedev‰ím díky finanã-
ním limitÛm nepodafiilo uskuteãnit
plánované zmûny v podobû roz‰í-
fiení a restrukturalizace manage-
mentu organizace, nezbytné zejména
s ohledem na rozsah a spektrum ãin-
nosti sdruÏení;

– Vzhledem k novelizaci zákona o DPH
bylo nezbytné provést anal˘zu dopa-
dÛ a pfiipravit zmûny dosavadního eko-
nomického a manaÏerského systému;
s ohledem na doporuãení auditora, FÚ
a dal‰ích konsultovan˘ch expertních
subjektÛ Správní rada rozhodla o zfiíze-
ní nového právního subjektu (spoleã-
nost s ruãením omezen˘m) se 100%
vlastnick˘m právem a o pfievedení ãás-
ti vedlej‰ích aktivit obãanského sdru-
Ïení do novû zaloÏeného subjektu.

V¯ZNAMNÉ ÚSPùCHY
V oblasti materiálnû technického
zabezpeãení:
• Zahájení a finanãní zabezpeãení rekon-

strukce objektu Ovãí Hájek pro Doléão-
vací centrum, kanceláfie vedení a Drogové
informaãní centrum; otevfiení a zprovoz-
nûní objektu pro program Doléãovacího
centra;

• Oprava objektu a otevfiení projektu Café
Therapy, vã. zahájení programu Poradny
pro rodiãe a sociální firmy – chránûného
tréninkového pracovi‰tû; 

• Pokraãování oprav a rekonstrukce hospo-
dáfiského dvora Karlov;

• UdrÏení relativnû kvalitního materiálního
zabezpeãení sdruÏení jako celku.

V oblasti odborného a profesního
zabezpeãení a provozu systému:
• Podafiilo se provozovat cel˘ systém a jed-

notlivé sluÏby v plném rozsahu; v‰echny
t˘my pracovaly pod kvalitní interní i exter-
ní supervizí;

• Dokonãení podrobn˘ch koncepcí a ope-
raãních manuálÛ v‰ech samostatn˘ch pro-
gramÛ;

• ¤ada na‰ich zamûstnancÛ dokonãila V·
studia, sloÏila rigorózní ãi atestaãní
zkou‰ky, úspû‰nû dokonãila rÛzné v˘cvi-
ky v terapii a managementu;

• Rozvoj sluÏeb pro specifické cílové sku-
piny v jednotliv˘ch zafiízeních o.s. SANA-
NIM a roz‰ífiení spektra sluÏeb, zejména
v oblasti uplatÀování klientÛ na trhu práce
(Pracovní agentura);

• Vysoká vyuÏitelnost a náv‰tûvnost serveru
primární prevence www.odrogach.cz
a Drogové poradny a portálu www.sana-
nim.cz;

• Úspû‰ná realizace prvních fází projektÛ
podpofien˘ch ESF; za relativnû úspû‰n˘
lze jistû povaÏovat i realizovan˘ fundrai-
singov˘ plán.

Hodnocení dosavadních v˘sledkÛ:
Domníváme se, Ïe práci správních orgá-

nÛ, managementu, kanceláfie i sdruÏení jako
celku je moÏno hodnotit jako velmi  úspû‰-
nou, a to nejen pro to, Ïe se podafiilo splnit
a naplnit vût‰inu cílÛ, které jsme si stanovili.
Za úspûch lze povaÏovat jistû i etablování
SANANIMu v zahraniãí, kde je pfiijímáno ja-
ko instituce poskytující profesionální sluÏby
a aktivnû spolupracující na rozvoji evropské
sítû. Jako pozitivum musíme hodnotit
i dopracovávání vnitfiních pfiedpisÛ, a tím
i zkvalitÀování vnitfiního fungování organi-
zace.

Rezervy lze spatfiovat v práci se ziskov˘mi
organizacemi v rámci sponzorského progra-
mu, v oblasti práce s médii a public relati-
ons. Dal‰í rezervou v oblasti personální je re-
alizace efektivního prÛbûÏného hodnocení
pracovníkÛ stfiedního managementu a tomu
odpovídající následné finanãní ohodnocení.
Nezbytné, vzhledem k rozsahu i spektru slu-
Ïeb a projektÛ realizovan˘ch sdruÏením, se
jeví provést nov˘ audit managementu orga-
nizace a následnû realizovat restrukturalizaci
fiízení a komunikace.
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SANANIM v ãíslech
POâTY OSOB A POSKYTNUTÉ SLUÎBY
Počty osob podle typu poskytnutých služeb – meziroční srovnání

Počty osob, kterým SANANIM poskytl službu
– meziroční srovnání

Rozdělení klientů – uživatelů drog,
kteří byli v péči jednotlivých zařízení SANANIM

Harm Iniciální či Poradenství Poradenství Specializovaná Strukturované Rezidenční Péče Děti našich Celkem

reduction jednorázové v Kontaktním ve vazbách psychiatrická ambulantní péče o rodinné klientů

poradenství centru a substituční péče služby příslušníky v přímé péči

1999 1528 3450 211 0 0 295 63 429 0 5976

2000 2354 3340 167 0 0 431 86 540 0 6909

2001 3909 4526 401 0 0 487 91 476 0 8884

2002 3762 4478 240 0 0 501 101 305 0 9387

2003 4023 3910 757 0 38 485 105 493 27 9811

2004 3808 4386 589 0 120 567 105 489 31 10064

2005 3942 6663 1081 158 169 679 100 447 296 13535

EVIDOVANÍ KLIENTI – UÎIVATELÉ DROG
Poãet klientÛ – uÏivatelÛ drog, ktefií byli v péãi
jednotliv˘ch zafiízení SANANIM v roce 2005

Zafiízení TP KC CADAS DS TKK TKN DC Vazby

Poãet

klientÛ 1548 2394 169 507 55 45 172 158

Počet klientů – uživatelů drog, kteří byli v péči jednotlivých
zařízení SANANIM – meziroční srovnání

Zařízení TP KC CADAS DS TKK TKN DC VAZBY Celkem

1999 328 1480 0 204 22 41 91 0 2166

2000 1045 1945 0 237 44 42 194 0 3507

2001 1298 2386 0 273 43 48 142 0 4190

2002 1577 2878 0 239 47 54 262 0 5057

2003 1954 2069 38 265 57 48 220 0 4651

2004 1574 2234 120 329 56 49 221 0 4583

2005 1548 2394 185 507 55 45 172 158 5064
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V¯MùNNÉ PROGRAMY SANANIM
Přehled vyměněných injekčních setů
v roce 2005

Kontaktní centrum 760 602

Externí terénní pracovníci 161 234

Profesionální

terénní pracovníci 119 207

Celkem 1 041 043

Přehled vydaných injekčních setů Terénní programy a Kontaktní centrum v letech 1997–2005

Zařízení 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Terénní programy 83 190 95 286 117 782 196 858 244 629 166 085 213 138 212 208 280 441

Kontaktní centrum 172 574 150 547 248 613 339 009 370 851 297 707 359 771 571 830 760 602

o.s. SANANIM celkem 255 764 245 833 366 395 535 867 615 480 463 792 572 909 784 038 1 041 043

Výměněné injekční sety v roce 2005Poměr vydaných / přijatých injekčních setů za rok 2005

SPECIFICKÉ UKAZATELE KLIENTÒ SANANIM

Poměr muži – ženy napříč jednotlivými zařízeními
SANANIM v roce 2005

TP KC CADAS DS TKK TKN DC VAZBY

muži 864 116 104 160 24 30 107 112

ženy 364 44 65 153 31 15 65 46

celkem 1228 160 169 313 55 45 172 158

Primární droga napříč jednotlivými
zařízeními SANANIM v roce 2005
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TERÉNNÍ PROGRAMY 
Program se zab˘vá prací s intravenózními uÏivateli drog pfiímo na

ulici. Jeho hlavním cílem je minimalizace zdravotních a sociálních ri-
zik spojen˘ch s uÏíváním nealkoholov˘ch drog. Prostfiednictvím v˘-
mûny injekãního materiálu udrÏuje nízk˘ v˘skyt infekãních chorob ty-
pu HIV nebo hepatitidy C mezi uÏivateli, a tím nepfiímo ochraÀuje
ostatní populaci.

Program pracuje ve dvou rovinách. První z nich je práce na ulici
zaji‰Èovaná t˘mem osmi profesionálních pracovníkÛ, druhou rovinou
je práce na uzavfiené drogové scénû a toxikomansk˘ch bytech, kte-
rou vykonává skupina 10 externích terénních pracovníkÛ (XTP).

V¯CHODISKA, CÍLE A PRINCIPY PROGRAMU
V˘chodiska, cíle zafiízení

Klíãov˘m cílem programu je, prostfiednictvím nabídky sluÏeb, in-
formací a propagaãních materiálÛ, sníÏit nemocnost uÏivatelÛ in-
fekãními chorobami a zároveÀ motivovat klienty k úpravû ãi zmûnû
Ïivotního stylu.

Poskytované sluÏby
KaÏd˘ den od 14.00 do 19.00 nabízejí terénní programy v‰em

sv˘m klientÛm tyto sluÏby: v˘mûna sterilních injekãních stfiíkaãek; di-
stribuce kondomÛ, alkoholov˘ch tampónÛ, filtrÛ, sterilní vody
a drobného zdravotnického materiálu (náplasti, Heparoid, obvazy
atd.); motivaãní trénink smûfiující k bezpeãnûj‰ímu uÏívání, k bez-
peãné likvidaci pouÏitého injekãního materiálu, k bezpeãnûj‰ímu
sexu, ke zmûnû Ïivotního stylu smûrem k abstinenci; sociální a zdra-
votní poradenství; krizová intervence; základní zdravotní o‰etfiení
a první pomoc; reference do následn˘ch sociálních a zdravotních
zafiízení; distribuce letákÛ o nebezpeãích spojen˘ch s uÏíváním
drog (HIV/AIDS, Hepatitidy, pfiedávkování atd.); sbûr pouÏit˘ch in-
jekãních stfiíkaãek na vefiejn˘ch místech; v˘roba a distribuce ãasopi-
su „Dekontaminace“ cíleného pouze na drogové uÏivatele.

Cílová populace
Cílovou populací jsou problémoví uÏivatelé drog star‰í patnácti

let. Vût‰ina z nich není v pravidelném kontaktu s jinou léãebnou ne-
bo pomáhající institucí. 

Vût‰ina klientÛ - uÏivatelé pohybující se na otevfiené drogové scé-
nû - se pohybuje ve vûkovém pásmu od 20 – 30 let; preference opi-
átÛ; preference intravenózní aplikace; zdravotní, sociální nebo práv-
ní problémy spojené s uÏíváním drog. UÏivatele z uzavfiené drogo-
vé scény charakterizuje dlouhá drogová kariéra (prÛmûrnû 15 let);
preference opiátÛ (vãetnû podomácku vyrábûného opiátu Braun);
celkovû zdevastováni - sociálnû i zdravotnû; opakované neúspû‰né
pokusy o léãbu.

OBSAH A PRÒBùH PROGRAMU V ROCE 2005
Technicko-organizaãní zabezpeãení projektu 

Z personálního hlediska do‰lo v t˘mu k nûkolika zmûnám. Na jafie
roku 2005 ode‰li dva pracovníci. Dal‰í pracovník si v prÛbûhu roku
sníÏil úvazek z 1 na 0,5. Pfiijali jsme 2 pracovníky a 1 pracovnici na
0,5 úvazku, z toho jednoho kolegu, kter˘ se bude intenzivnû vûno-
vat práci s t˘mem XTP, kter˘ se chystáme v roce 2006 nejen roz‰ífiit
na aÏ 16 osob, ale zároveÀ jej také chceme v˘raznû modifikovat
a pokusit se tyto pracovníky v daleko vût‰ím rozsahu zapojit do pro-
gramu socializace a stabilizace prostfiednictvím „chránûného za-
mûstnávání“. 

V‰ichni zamûstnanci se zúãastnili kursu první pomoci, poskytované-
ho ZZS hl. m. Prahy. Dva pracovníci se aktivnû zúãastnili AT konference
v Hrachovû. V‰ichni zamûstnanci pro‰li kurzem krizové intervence,
jedna kolegynû na podzim zaãala nav‰tûvovat vzdûlávání ICDZ.

V˘voj aktivit programu a jejich obsah
Charakteristick˘ byl nárÛst poãtu kontaktÛ s klienty z fiad národ-

nostních men‰in. Jedná se zejména o Romy a rusky mluvící cizince.
SnaÏili jsme se tedy pfiedev‰ím o specializaci a pfiizpÛsobení sluÏeb
rÛzné klientele. 

Podstatné zmûny probûhly v práci s t˘mem externích terénních
pracovníkÛ (XTP). Poté, co se bûhem loÀského roku zmûnily podmín-
ky fungování, kdy jsme ãasovû omezili dobu pÛsobení v tomto pro-
gramu na jeden rok, do‰lo k intenzivnûj‰í individuální práci s jednot-
liv˘mi klienty, ktefií se snaÏili bûhem této doby vyfie‰it ãi stabilizovat
v maximální moÏné mífie své obtíÏe. 

Kapacita programu je v souãasné dobû naplnûna. ProtoÏe sluÏeb
programu vyuÏívali dfiíve pfiedev‰ím uÏivatelé opiátÛ, obávali jsme se
poklesu klientÛ v dÛsledku pfiechodu ãásti klientely do legálních sub-
stituãních programÛ. Tento trend se ale nepotvrdil. UÏivatelé, ktefií
jsou v substituãních programech vyuÏívají na‰ich sluÏeb minimálnû
ve stejné mífie, jako je vyuÏívali dfiívûj‰í klienti uÏívající opiáty. Drtivá
vût‰ina na‰í klientely si totiÏ Subutex aplikuje intravenóznû. 

ZHODNOCENÍ V¯SLEDKÒ
A INTERPRETACE STATISTIK
ZpÛsoby hodnocení, kvalita, kvantita, efektivita 

K hodnocení dochází kaÏd˘ t˘den na pravidelné poradû t˘mu.
Hodnocena a interpretována jsou statistická data z minulého t˘dne.
Dále je prostfiednictvím intervize hodnocena práce na pfiípadech
jednotliv˘ch klientÛ. Statistická data jsou pravidelnû vyhodnocována
ãtvrtletnû a na konci roku je provádûno celkové hodnocení v podo-
bû v˘roãní a závûreãné zprávy. Ke kritickému hodnocení programu
dochází pravidelnû na poradû vedení o. s. SANANIM a setkávání
s odborn˘m fieditelem.

V rámci projektu jsou vyhodnocovány základní cíle projektu. Jako
základní metody pouÏíváme systém sbûru dat a jejich zpracovávání
v programu Freebase.

Statistika a její interpretace, trendy
Rok 2005 byl ve znamení opûtné stabilizace drogové scény, zvy‰o-

vání dÛvûry klientÛ a s tím souvisejícího nárÛstu poãtu poskytovan˘ch
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sluÏeb. Poãet kontaktÛ vzrostl z 15 740 v roce
2004 na 27 617, tedy o více neÏ dvû tfietiny.
Zásadním údajem je masivní nárÛst vymûnû-
ného injekãního materiálu, pfiedev‰ím ve dru-
hé polovinû roku. Pfii 26 198 v˘mûnách jsme
vymûnili 271 057 kusÛ injekãních stfiíkaãek, coÏ
je o cca 60 000 kusÛ více neÏ v roce 2004. 

Tento fakt zcela zásadnû ovlivÀuje samot-
nou existenci programu, protoÏe v dÛsledku
trvalého intenzivního pfietíÏení programu do-
chází k rychlému vyãerpání nejen finanãních
prostfiedkÛ na zdravotnick˘ materiál, ale pfie-
dev‰ím lidsk˘ch zdrojÛ a potenciálu pracov-
níkÛ programu. V posledních mûsících roku
se denní poãty kontaktÛ pohybovaly pravi-
delnû nad hranicí 230 osob a v˘mûna reali-
zovaná profesionálním t˘mem se dennû vy-
‰plhala aÏ nad hranici 800 kusÛ a to i pfiesto,
Ïe se o odlehãení programu pokou‰eli svou
pravidelnou pfiítomností a v˘mûnou na ulici
také pracovníci programu XTP.

Díky zmûnám v podobû fungování progra-
mu XTP do‰lo v leto‰ním roce k mírnému ná-
rÛstu poãtu injekãního materiálu vymûnûné-
ho tûmito pracovníky. Vzhledem k jejich lep-
‰ímu vybavení znalostmi a vûdomostmi jsou
schopni XTP poskytovat dal‰ím uÏivatelÛm
také informace a poradenství v rozsahu a po-
dobû blíÏící se sluÏbám poskytovan˘m pro-
fesionálními pracovníky.

ZÁVùRY, DOPORUâENÍ
A ÚKOLY PRO ROK 2006

Na závûr roku 2005 mÛÏeme konstatovat,
Ïe tradiãní potíÏe finanãního krytí projektu se
podafiilo (zejména s pomocí HMP) pfiekonat,
nárÛst klientely v‰ak zpÛsobil, Ïe ‰ífie a kvalita
poskytovan˘ch sluÏeb, pfiedev‰ím tûch nad
rámec standardních sluÏeb spojen˘ch pou-
ze s v˘mûnou injekãního materiálu, minimál-
nû stagnovala. Z tohoto pohledu lze konsta-
tovat, Ïe „trpí“ zejména kvalita poradensk˘ch
sluÏeb. Provozu projektu se tedy nedafií pfii-
zpÛsobovat se rostoucím poãtÛm klientÛ, ka-
pacita programu je zcela vyãerpána. Pfii dlou-
hotrvajícím souãasném kritickém stavu hrozí
reálné nebezpeãí rozpadu t˘mu z dÛvodu
úplného vyãerpání jeho moÏností. 

V následujícím roce doporuãujeme inicio-
vat vznik nov˘ch a specializaci stávajících ná-
sledn˘ch sluÏeb, které nereagují dost pruÏnû
na zmûny na drogové scénû. Alarmujícím
faktem by se mûlo stát to, Ïe se na drogové
scénû zaãínají objevovat pfiípady HIV poziti-
vity, a to pfiedev‰ím v minoritních skupinách
uÏivatelÛ, ktefií nejsou v kontaktu s Ïádnou
pomáhající organizací a pfiitom jsou nedílnou
a ãasto i pfievaÏující souãástí pouliãní drogo-
vé komunity.

K hlavním úkolÛm na pfií‰tí rok patfií:
– UdrÏet základní rozsah a strukturu nabídky

poskytovan˘ch sluÏeb vã. jejich kvality; 

– Iniciovat otevfiení dal‰ích nízkoprahov˘ch
zafiízení na území hl. mûsta Prahy;

– Podílet se, minimálnû v rámci o. s. SANA-
NIM, na modifikaci poskytované péãe
ostatními zafiízeními tak, aby byla pro uÏi-
vatele dostupná, tzn. aby nabízené sluÏby
odpovídaly i poptávce klientÛ z minorit-
ních skupin.

Počet klientů 125

– z toho injekčních uživatelů drog 125

– z toho mužů 92

– z toho se základní drogou – heroin (opioidy) 23

– pervitin 17

– kanabinoidy 1

– extáze 0

– těkavé látky 0

– subutex nelegálně 68

– subutex legálně 15

metadon nelegálně 0

metadon legálně 1

Průměrný věk klienta                    (celkově 26,3) Noví muži 26,6

Nové ženy 25,7

Struktura nových klientů

Terénní programy: služby/výkony

Služba Počet osob, Počet výkonů

využití služby (v jednotkách uvedených v pravém sloupci)

Počet výměn

ve výměnném programu 1228 26 198 Počet výkonů výměn

Vydané injekční jehly 1228+XTP 271 057 Počet ks vydaných inj. jehel

Zdravotní ošetření 123 374 Počet ošetření

Individuální poradenství 183 347 Počet sezení

Skupinové poradenství 49 60 Počet skupin

Krizová intervence 5 8 Počet intervencí

Reference do K-center 266 347 Počet referencí

Reference do prog. substituce 59 143 Počet referencí

Asistenční služba 59 73 Počet intervencí

Těhotenské testy 35 42 Počet provedených testů

Poradenské telefonáty 6 6 Počet telefonátů

První pomoc 3 3 Počet intervencí

www.drogovaporadna.cz

www.drogy.net

www.odrogach.cz
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ROMSK¯
TERÉNNÍ PROGRAM

Projekt je jiÏ nedílnou, nicménû samostatnou souãástí aktivit
Terénních programÛ SANANIM. Program je zamûfien na práci s rom-
sk˘mi intravenózními uÏivateli drog pfiímo na ulici. Jeho hlavním cí-
lem je minimalizace zdravotních a sociálních rizik spojen˘ch s uÏívá-
ním nealkoholov˘ch drog. Prostfiednictvím v˘mûny injekãního materi-
álu udrÏuje nízk˘ v˘skyt infekãních chorob typu HIV nebo hepatitidy
C mezi uÏivateli a tím nepfiímo ochraÀuje ostatní populaci.

V¯CHODISKA, CÍLE A PRINCIPY PROGRAMU
V˘chodiska, cíle zafiízení

Hlavní náplní práce romského terénního programu je individuální
sociální práce v romsk˘ch rodinách. Pracovníci samozfiejmû poskytují
i standardní sluÏby terénního programu pfiímo na ulici, ukazuje se ale,
Ïe po dobrém navázání klientely v minul˘ch letech jsou rom‰tí klienti
ochotni a schopni vyuÏívat sluÏeb poskytovan˘ch bûÏn˘mi terénními
programy. ProtoÏe individuální pfiípadová práce a práce s rodinou je
zcela nov˘ model práce, hlavním cílem bylo tuto formu pomoci ukot-
vit a zasadit do systému péãe o uÏivatele.

Poskytované sluÏby
Kromû obdobn˘ch standardizovan˘ch sluÏeb poskytovan˘ch

Terénními programy je to zejména - individuální pfiípadová práce
a poradenství v rodinách uÏivatelÛ, s uÏivateli samotn˘mi, rodinn˘mi
pfiíslu‰níky a blízk˘m sociálním okolím a vyhledávání a navazování
romsk˘ch uÏivatelÛ, individuální pfiípadová práce a práce v rodinû,
sociální práce a osobní asistence pfii fie‰ení sociálních a právních
problémÛ atd.

Cílová populace
Program je zamûfien na cílovou populaci romsk˘ch intravenózních

uÏivatelÛ drog a jejich sociální okolí. 

OBSAH A PRÒBùH PROGRAMU V ROCE 2005
Technicko-organizaãní zabezpeãení projektu 

V druhém pololetí roku 2005 se nepodafiilo personálnû zajistit
sluÏby dvou romsk˘ch pracovníkÛ na ulici v pravideln˘ch dnech, ãa-
sech a místech. Práci s romskou klientelou vykonával v druhém polo-
letí pouze jeden romsk˘ pracovník ve spolupráci s kolegou z majorit-
ní spoleãnosti. T˘m tedy tvofií jeden romsk˘ pracovník, kter˘ se vûnu-
je práci v romsk˘ch rodinách, nicménû podílí se také na provozu
bûÏného programu, kde dochází k vytipování klientÛ vhodn˘ch pro
pfiípadovou práci. 

V pfiípadû práce na otevfiené drogové scénû velmi úzce spolupra-
cuje s t˘mem standardního terénního programu. Jako klíãová se jeví
skuteãnost, Ïe pro Romy je akceptovateln˘ pracovník, kter˘ je vzo-
rem úspû‰ného, známého Roma. Pro romského kolegu se podafiilo
v roce 2005 zajistit systematické vzdûlávání, pfiedev‰ím v oblasti in-
dividuální práce s klientem, individuálního a rodinného poradenství. 

V˘voj aktivit programu a jejich obsah
Projekt probíhal v roce 2005 standardní formou dle nové koncep-

ce zavedené jiÏ v roce 2004. Program se zamûfiuje více na práci v ro-
dinû, poradenství, asistenãní sluÏby pfiímo v komunitû. Pracovníci téÏ
participují na bûÏném v˘mûnném programu, jehoÏ prostfiednictvím
navazují dÛvûru s komunitou a navazují klienty s cílem zintensivnit
s nimi práci v osobním kontaktu. Pracovníci usilovali o vytvofiení tako-

v˘ch vztahÛ s klientem a s takovou podporou rodiny, aby dal‰í lé-
ãebné intervence byly efektivní. Nedílnou souãástí jejich práce se tak
stává zvy‰ování dÛvûry v cel˘ systém péãe a tím zv˘‰ení i ochoty nav-
‰tûvovat jiné sluÏby neÏ terénní.

Získání dÛvûry klientÛ vedlo k tomu, Ïe romsk˘ pracovník pravidel-
nû a úspû‰nû pracuje s romsk˘mi rodinami z oblastí Smíchova, ÎiÏko-
va a Karlína. Stále se potvrzuje, Ïe v ‰iroké romské vefiejnosti je velk˘
nedostatek informací o drogách. Díky stabilnímu pÛsobení pracovní-
ka ve zmínûn˘ch lokalitách vzrostla potfieba informovat Romy, ktefií
mají ve svém blízkém okolí uÏivatele drog. 

Zásadní zmûnou oproti roku 2004 je pfiesun romské klientely ve
druhé polovinû roku ze stanice metra Národní Tfiída, kde fungovala
velmi striktnû oddûlená „romská drogová scéna“, na Hlavní NádraÏí,
kde do‰lo k naprostému splynutí s fungující „bílou“ drogovou scé-
nou. Podstatnou souãástí práce byla asistenãní sluÏba, kde pracovní-
ci pfiímo doprovázeli klienty k lékafii, do substituãních programÛ, po-
pfi. léãby.

V úzké spolupráci s terénním programem se podafiilo zorganizo-
vat velmi úspû‰nû kulturnû osvûtovou akci „ S Bengas proti drogám“.
Jednalo se o koncert romsk˘ch kapel, v jehoÏ pfiestávkách se formou
scének a rozhovorÛ dostaly základní informace o uÏívání drog, rizi-
cích s tím spojen˘ch a moÏnostech pomoci k obecné romské po-
pulaci. 

ZHODNOCENÍ V¯SLEDKÒ
A INTERPRETACE STATISTIK
ZpÛsoby hodnocení, kvalita, kvantita, efektivita 

K hodnocení a interpretaci pouÏívá tento program stejn˘ch metod
a forem jako základní projekt TP SANANIM. 

Statistika a její interpretace, trendy
Vzhledem k tomu, Ïe se rom‰tí klienti ve druhém pololetí zaãleni-

li do skupiny ostatních uÏivatelÛ, nelze zcela pfiesnû a striktnû tuto kli-
entelu diferencovat. Uvádíme tedy pouze údaje, které jsou prokaza-
telnû spojeny s romskou klientelou – v prvním pololetí oddûlené scé-
ny, ve druhém pololetí data, která sebral romsk˘ pracovník bûhem
své práce na ulici a v rodinách.

Za nesporn˘ úspûch se dá povaÏovat udrÏení pravidelného kon-
taktu s ola‰sk˘mi Romy, ktefií tvofií pomûrnû uzavfiené skupiny, a ktefií
nejsou v kontaktu prakticky s Ïádnou jinou institucí. Nedafií se v‰ak
ovlivÀovat jejich chování smûrem k ménû rizikovému stylu Ïivota, nic-



ménû dafií se postupnû zvy‰ovat mnoÏství
klientÛ, ktefií chodí pravidelnû vracet pouÏit˘
injekãní materiál.

ZÁVùRY, DOPORUâENÍ
A ÚKOLY PRO ROK 2006

Práce s romskou klientelou je o poznání
sloÏitûj‰í neÏ s majoritou. V‰echny informace
je tfieba pfiedávat témûfi v˘hradnû ústnû a kro-
mû toho, Ïe rom‰tí klienti nemají prakticky
Ïádné jiné zakázky neÏ v˘mûnu injekãního
materiálu, naráÏíme opakovanû na nedosta-
tek zafiízení následné péãe vyuÏiteln˘ch tou-
to klientelou. V pfiípadû, kdy se tedy po usi-
lovné a dlouhodobé práci podafií motivovat
romského klienta k fie‰ení svého problému, se
nám opakovanû nedafií umístit klienta do od-
povídajícího programu.

Jako Ïádoucí se ukazuje, aby s romskou kli-
entelou pracovali i nerom‰tí terénní pracovníci
a pfiipravili tak tyto klienty na fakt, Ïe rozhod-
nou-li se vyuÏít nabídku jak˘chkoli následn˘ch
sluÏeb, s vysokou pravdûpodobností s nimi
bude pracovat pouze neromsk˘ pracovník. 

Dále doporuãujeme iniciovat vznik nov˘ch
a specializaci stávajících následn˘ch sluÏeb,
které nereagují dost pruÏnû na zmûny na dro-
gové scénû. Alarmujícím faktem by se mûlo
stát to, Ïe se na drogové scénû zaãínají obje-
vovat pfiípady HIV pozitivity, a to pfiedev‰ím
v minoritních skupinách uÏivatelÛ, ktefií ne-
jsou v kontaktu s Ïádnou pomáhající organi-
zací, a pfiitom jsou nedílnou a ãasto i pfieva-
Ïující souãástí pouliãní drogové komunity.

Úkoly pro následující rok: 
– Naplnit personálnû program a udrÏet kvali-

tu poskytovan˘ch sluÏeb;
– Modifikovat koncept romského terénního

programu, smûrem k je‰tû v˘raznûj‰ímu
zastoupení individuální terénní práce
v romsk˘ch rodinách;

– Podílet se, minimálnû v rámci o. s. SANA-
NIM, na modifikaci poskytované péãe ostat-
ními zafiízeními tak, aby byla pro uÏivatele
dostupná, tzn. aby nabízené sluÏby odpoví-
daly i poptávce klientÛ z minoritních skupin.
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Služba Počet osob, Počet výkonů

využití služby* (v jednotkách uvedených

v pravém sloupci)

Počet výměn

ve výměnném programu – 2922 Počet výkonů výměn

Vydané inj. jehly – 9384 Vydané inj. jehly

Zdravotní ošetření – 157 Počet ošetření

Individuální poradenství – 149 Počet sezení/délka sezení

Reference do K-center – 93 Počet referencí

Reference do léčby – 39 Počet referencí

Reference do prog. substituce – 51 Počet referencí

Asisitenční služba – 32 Počet intervencí

Těhotenské testy – 31 Počet provedených testů

Struktura poskytnutých služeb romského programu v roce 2005

Romský program – meziroční srovnání
2003–2005

2003 2004 2005

poãet klientÛ 350 323 250

poãet kontaktÛ 7480 3015 2377

poãet

prvních kontaktÛ 120 105 65

stfiíkaãky pfiijaté 2489 5293 6275

stfiíkaãky vydané 7413 10857 9384

návratnost (%) 33,58 48,75 66,87

www.drogovaporadna.cz

www.drogy.net

www.odrogach.cz

* U romské klientely nejsme schopni rozlišit jednotlivé klienty, uvádíme proto pouze počet poskyt-
nutých služeb.
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KONTAKTNÍ CENTRUM
Kontaktní centrum je nízkoprahov˘m zafiízením, které se od roku

1993 zamûfiuje na sekundární a terciární prevenci zneuÏívání nealko-
holov˘ch drog. V prÛbûhu roku 2005 vyuÏilo sluÏeb Kontaktního
centra 1558 evidovan˘ch klientÛ.

V¯CHODISKA, CÍLE A PRINCIPY PROGRAMU 
V˘chodiska, cíle zafiízení

Mezi základní principy práce Kontaktního centra patfií individuál-
ní pfiístup ke klientovi, dále pak respektování klientova rozhodnutí, aÈ
uÏ se rozhodne pro uÏívání drog ãi pro abstinenci. Nízkoprahov˘
pfiístup usiluje o maximální moÏnou dostupnost sluÏeb v prostoru
a ãase, klienti mohou zÛstat bûhem kontaktu v anonymitû. 

Základní cíle Kontaktního centra: navázání prvního kontaktu s kli-
entem a vytvofiení vzájemné dÛvûry mezi ním a institucí a následné
udrÏení kontaktu; poskytování informací klientÛm o jejich stavu, rizi-
cích spojen˘ch s uÏíváním návykov˘ch látek a zpÛsobech jak jim
pfiedcházet, popfi. je léãit; minimalizace rizikového chování; moti-
vování klienta ke zmûnû jeho chování a následnû k abstinenci; pfií-
prava klientÛ na spolupráci s institucemi léãebné péãe, snaha o mi-
nimalizaci neúspû‰n˘ch a nedokonãen˘ch léãebn˘ch pobytÛ; ma-
pování tendencí na drogové scénû.

Poskytované sluÏby
Mezi sluÏby Kontaktního centra patfií: kontaktní práce s klienty;

sluÏby harm reduction, tj. sluÏby sniÏující rizika uÏívání drog (v˘-
mûnn˘ program stfiíkaãek a jehel a distribuce zdravotnického materi-
álu, základní zdravotní servis vãetnû testování na HIV, VHC a syfilis,
hygienick˘ servis, vitaminov˘ a potravinov˘ servis); pracovní progra-
my – chránûná pracovní místa; sociální práce – jednorázová i dlou-
hodobá pfiípadová práce; krizová intervence; poradenství pro uÏi-
vatele drog i pro osoby pfiicházející do kontaktu s uÏivateli drog; asi-
stenãní sluÏby.

Cílová populace
Skladbu cílové populace i nadále tvofií osoby star‰í patnácti let

uÏívající návykové látky. Tato skupina zahrnuje experimentátory, pro-
blémové uÏivatele a osoby se závislostí na návykov˘ch látkách.
Pomûr mezi klienty muÏského pohlaví k Ïenskému je víceménû stej-
n˘ jako v minulém roce, a to cca 3:1. Do cílové populace dále spa-
dají také rodiãe, pfiíbuzní, pfiátelé, partnefii ãi známí tûchto osob. 

OBSAH A PRÒBùH PROGRAMU V ROCE 2005
Technicko-organizaãní zabezpeãení projektu 

Kontaktní centrum sídlí v pronajat˘ch prostorách o rozloze
180 m2. Vnitfiní prostory jsou sloÏeny z kontaktní místnosti, místnosti
na v˘mûnn˘ program, ordinace, konzultaãní místnosti, místnosti pro
personál, sprchy, WC. Zafiízení je vybaveno adekvátnû potfiebám
provozu. BohuÏel prostor jiÏ nevyhovuje kapacitnû.

SluÏby a provoz zafiízení zaji‰Èuje multidisciplinární t˘m deseti li-
dí tvofien˘ sociálními pracovníky, speciálními pedagogy, psycholo-
gy a budoucími adiktology. Také v prÛbûhu roku 2005 do‰lo k v˘-
znamné obmûnû pracovního t˘mu centra. V‰ichni ãlenové t˘mu ab-
solvovali kurz v poskytování první pomoci a v˘cvik v krizové inter-
venci. 

Tfii ãlenové t˘mu se úãastní dlouhodobého sebezku‰enostního
psychoterapeutického v˘cviku. Dal‰í ãlenové t˘mu absolvovali vzdû-
lávání v kurzu Drogové závislosti pfii IPVZ nebo v˘cvik „Motivaãní roz-

hovory“, pofiádan˘ I. E. S. Podané ruce. Nûktefií ãlenové t˘mu se zú-
ãastnili také nûkolika konferencí a stáÏí. JiÏ standardnû pracuje t˘m
centra pod pravidelnou externí supervizí a t˘movou intervizí.

V˘voj aktivit programu a jejich obsah
Pfiedev‰ím v II. pololetí roku 2005 jsme zaznamenali v˘razn˘ ná-

rÛst poãtu kontaktÛ a poskytnut˘ch sluÏeb. Pfies pfietíÏenost na‰eho
zafiízení jak po stránce personální, tak po stránce prostorové se nám
podafiilo udrÏet standardní nabídku sluÏeb. Do‰lo k plánovan˘m
zmûnám v provozu, které sledují moÏnost cílenûj‰í individuální prá-
ce s klienty. Nadále pokraãovala spolupráce s Probaãní a mediaãní
sluÏbou âR. 

Novû jsme zafiadili nabídku trestnû-právního poradenství. Dále
jsme zavedli pilotní program v˘konu obecnû prospû‰n˘ch prací v K-
centru a chránûná pracovní místa. Na‰í nabídku jsme v tomto roce
roz‰ífiili také o pravidelné tematické dny pro klienty. V˘znamné bylo
získání certifikátu odborné zpÛsobilosti. Toto v‰e jsme dokázali díky
heroickému v˘konu t˘mu Kontaktního centra.

ZHODNOCENÍ V¯SLEDKÒ
A INTERPRETACE STATISTIK
ZpÛsoby hodnocení, kvalita, kvantita, efektivita 

Hodnocení práce a efektivity probíhá pravidelnû formou t˘mo-
v˘ch porad a intervizí, externí supervizí a také formou zpûtn˘ch va-
zeb odborného fieditele programu i spolupracujících zafiízení.
Kontaktní centrum pouÏívá k vedení statistick˘ch údajÛ databázi
FreeBase. 

Statistika a její interpretace, trendy
Oproti roku 2004 narostl v roce 2005 poãet kontaktÛ ze 24 031 na

26 267 kontaktÛ. Prvních kontaktÛ se v roce 2005 uskuteãnilo celkem
181 a bylo vyplnûno 160 in-come dotazníkÛ. 

Nejv˘raznûj‰í nárÛst objemu poskytnut˘ch sluÏeb jsme zazname-
nali ve v˘mûnném programu. Oproti roku 2004 vzrostl poãet kontak-
tÛ o 3000 na 17 187 a celkem bylo vymûnûno 760 602 ks injekãních
stfiíkaãek, coÏ pfiedstavuje nárÛst o 33 %!

V praxi to znamená, Ïe jsme dennû vymûnili více jak 2000 ks in-
jekãních stfiíkaãek. Poãet v˘konÛ v poradensk˘ch sluÏbách vzrostl na
dvojnásobek oproti minulému roku na 808. Poãet pfiípadÛ, kter˘m
byla zprostfiedkována léãba, stoupl na 207. Tfietinov˘ nárÛst v˘konÛ
jsme zaznamenali u telefonického poradenství (1170 poradensk˘ch
telefonátÛ).
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ZÁVùRY, DOPORUâENÍ
A ÚKOLY PRO ROK 2006

Kontaktní centrum má za sebou velmi ná-
roãn˘ rok. Pfiesto se podafiilo udrÏet vysok˘
standard poskytovan˘ch sluÏeb. Koncepãní
zmûny realizované v tomto roce naplnily na-
‰e oãekávání, o ãemÏ svûdãí v˘razné zv˘‰e-
ní poãtu navázan˘ch osob ve v˘mûnném
programu. 

Rádi bychom se v budoucnu zamûfiili na
poskytování kvalitnûj‰ího harm reduction
poradenství v rámci v˘mûnného programu.
V následujícím roce bychom rádi udrÏeli
standard poskytovan˘ch sluÏeb. DÛleÏit˘m
úkolem je stabilizace pracovního t˘mu cent-
ra a dal‰í vzdûlávání jednotliv˘ch pracovní-
kÛ. Bude nutno zváÏit roz‰ífiení prostor pro
realizaci programu, jelikoÏ poptávka po
sluÏbách jiÏ pfiesahuje kapacitní moÏnosti
t˘mu i samotného prostoru.

Počet kontaktů – meziroční srovnání

Vyměněný injekční materiál – meziroční srovnání

Služby poskytnuté v roce 2005

Služby Počet

Kontaktní místnost 9 121

Počet výměn

ve výměnném programu 17 187

Hygienický servis 3 801

Potravinový servis 8 594

Zdravotní ošetření 1 163

Individuální poradenství 808

Krizová intervence 66

Reference do léčby 207

Asistenční služba 30

Testy VHC, HIV, syfilis 114

Telefonické poradenství 1 170

Počet evidovaných klientů a prvních
kontaktů, meziroční srovnání

Rok Počet První

evidovaných kontakty*

klientů

2002 1935 169

2003 2063 134

2004 2234 165

2005 2394 160

Průměrný den v KC v roce 2005

Počet

kontaktů 72

výměn 47

vyměněných stříkaček 2084

poradenství 2,2

poradenských telefonátů 3,2

zdravotních ošetření 3,2

využití hygienického servisu 10,4

*Zařazení klienta do evidence
nové databáze.

www.drogovaporadna.cz

www.drogy.net

www.odrogach.cz
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CADAS-CENTRUM
AMBULATNÍ DETOXIFIKACE
A SUBSTITUCE
je specializovaná psychiatrická ambulance pro uÏivatele návykov˘ch
látek. Vznikla v roce 2003 jako nestátní zdravotnické zafiízení a jako
reakce na nedostatek ambulantních a substituãních sluÏeb ve spá-
dové oblasti, kterou je Praha a Stfiedoãesk˘ kraj. V srpnu 2005 zafií-
zení získalo certifikát odborné zpÛsobilosti jak pro ambulantní, tak
pro substituãní program a je jedin˘m programem sdruÏení, kter˘ má
uzavfienou smlouvu s VZP. 

V¯CHODISKA, CÍLE A PRINCIPY PROGRAMU
V˘chodiska, cíle zafiízení

Smyslem existence centra je nabídnout uÏivatelÛm drog psychia-
trickou péãi, která je pro tuto skupinu nemocn˘ch obtíÏnû dostup-
ná. Pfiitom systematické diagnostické studie dokazují, Ïe asi 80%
uÏivatelÛ drog trpí je‰tû dal‰í du‰evní chorobou. 

Poskytované sluÏby 
• Farmakoterapie: krátkodobé nebo stfiednûdobé schéma ambu-

lantní detoxifikace buprenofinem (Subutex), podpÛrná psycho-
farmaka, substituãní léãba buprenorfinem;

• Psychoterapie: metody psychodynamické a kognitivnû behavio-
rální, pfiístupy individuální i skupinové, metody rodinné terapie
a poradenství.

Cílová populace
– Osoby uÏívající ilegální drogy – opiáty a stimulancia: na stupni

závislosti nebo s vysok˘m stupnûm ‰kodlivého uÏívání; s moÏ-
n˘mi somatick˘mi a psychick˘mi komplikacemi s v˘jimkou tûÏ-
ké akutní intoxikace; ve vûku od 17 let v˘‰e; bez ohledu na stu-
peÀ motivace k abstinenãní léãbû a zaji‰tûní této léãby; se zá-
kladní sociální stabilitou (pfiedpoklad pro ambulantní léãbu je
napfi. dosaÏitelné rodinné zázemí, stálé bydli‰tû);

– Rodiny a partnefii souãasn˘ch i potenciálních klientÛ, dosaÏitel-
ní ke kontaktu s terapeutick˘m pracovi‰tûm.

OBSAH A PRÒBùH PROGRAMU V ROCE 2005
Technicko-organizaãní zabezpeãení projektu

Provoz CADAS zaji‰Èuje pût osob, (2,7 úvazku). T˘m je multidis-
ciplinární, tvofií jej sociální pracovnice, zdravotní sestra, psychotera-
peuté, psychiatfii. T˘m pracuje pod supervizí MUDr. Petra Popova. 

V roce 2005 byl projekt realizován v objektu Studentského zdra-
votního ústavu, Spálená 12, Praha 1. CADAS je dispoziãnû rozdûlen
na ordinaci, terapeutickou (skupinovou místnost) a kanceláfi, poÏíva-
nou také jako zázemí pro zdravotnick˘ personál. Technicky je zafií-
zení standardnû vybaveno, nicménû z provozního hlediska je v˘-
znamná zejména skuteãnost, Ïe projekt je od svého poãátku finanã-
nû poddimenzován a tím je omezen nejen rozsah sluÏeb, ale prÛ-
bûÏnû i jeho existence.

V˘voj aktivit programu a jejich obsah,
základní statistické údaje

V prÛbûhu roku 2005 do‰lo ke zmûnû ve struktufie klientÛ zafiízení.
Podíl klientÛ, ktefií byli pfiijati do péãe primárnû pro du‰evní one-
mocnûní, se zv˘‰il na 69 % – 128 klientÛ, z toho 112 b˘val˘ch nebo
souãasn˘ch uÏivatelÛ drog. Ve spektru v˘konÛ pfievládala dlouho-
dobá psychiatrická péãe. 

Jednorázové kontakty byly v˘jimeãné – vût‰inou se jednalo o vy-
‰etfiení psychického stavu na Ïádost jiného lékafie. Nejãastûj‰í hlavní
uÏívanou drogou byly opioidy, asi polovinu z nich tvofiil buprenor-
fin, obyãejnû nelegálnû získávan˘. Na zaãátku roku jsme pfievzali
psychiatrickou péãi o klienty TK Karlov a TK v Nûmãicích. 

Klienti zafiazení v substituãním programu preparátem SUBUTEX“
tvofiili z celkového poãtu klientÛ jen 31 %, ale jejich poãet se ve
srovnání s rokem 2004 prakticky nezmûnil. Do programu v prÛbûhu
roku docházelo celkem 57 klientÛ, 16 klientÛ program v roce 2005
ukonãilo, 13 klientÛ bylo do programu pfiijato. PfievaÏovali muÏi (63
%) nad Ïenami (37 %), jako hlavní droga se uplatnil buprenorfin
(56%), obyãejnû získávan˘ nelegálnû. 

Druhou hlavní drogou v pofiadí byl heroin (33 %). Ostatní klienti
uÏívali jiné opioidy – opium, braun, metadon. Úspû‰nû probíhal
program ambulantní detoxifikace pro uÏivatele opioidÛ. Tímto pro-
gramem jsme odpovûdûli na zv˘‰enou poptávku po tomto typu
sluÏby ze strany zafiízení i klientÛ. V roce 2005 se nám podafiilo sta-
bilizovat terapeutickou skupinu pro klienty v substituãním progra-
mu. Nabídka uÏívání buprenorfinu v detoxifikaãním schématu je od-
povûdí na poptávku po zafiazení do substituãního programu, kterou
nemÛÏeme uspokojit.

Bûhem roku 2005 se stabilizovala podpÛrná skupina pro substi-
tuãní klienty, ktefií potfiebují v˘raznou psychosociální podporu.
V˘znamn˘m efektem tûchto skupin je zv˘‰ení motivace klientÛ pro
detoxifikaci a následnou abstinenãní léãbu.

Velmi se osvûdãila spolupráce s Rómsk˘m terénním programem
SANANIM, kde substituãní léãba je velmi vhodnou léãbou pro rom-
skou klientelu. 

ZHODNOCENÍ V¯SLEDKÒ
A INTERPRETACE STATISTIK
ZpÛsoby hodnocení, kvalita, kvantita, efektivita

Úspû‰nost: hodnotí se na poradách t˘mu a pfii klinick˘ch epikri-
zách. Mezi základní kriteria patfií: sociální stabilizace a celková zmû-
na Ïivotního stylu (pfieru‰ení kontaktÛ s nelegální drogovou scénou,
zamûstnání nebo jin˘ legální zpÛsob obÏivy, kvalitní sociální kontak-
ty, hodnotné trávení volného ãasu, plnûní rodiãovské role atd.), dá-
le neuÏívání nelegálních drog a náhradních drog, redukce poãáteã-
ní substituãní dávky a zodpovûdné plnûní léãebného reÏimu. 

Kvalita: je pomûfiována naplÀováním StandardÛ odborné zpÛso-
bilosti a Standardu substituãní léãby.
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Kvantita: vedení standardní statistické evi-
dence o klientech a v˘konech. 

Statistika a její interpretace, trendy
Ambulantní péãe
Celkem bylo o‰etfieno 97 klientÛ, pfieváÏnû

uÏivatelÛ drog, nebo ex-userÛ. Ve spektru
v˘konÛ pfievládá psychiatrická péãe. Jed-
norázové kontakty byli na rozdíl od minulos-
ti spí‰e vyjimeãné – obyãejnû se jednalo
o vy‰etfiení psychického stavu na Ïádost ji-
ného lékafie. Pervitin i opioidy byli ve skupi-
nû uÏívány stejnou mûrou, u opioidÛ tvofiil
asi polovinu buprenorfin, obyãejnû legálnû
získávan˘.

Substituãní program
Do programu v prÛbûhu roku docházelo

celkem 88 klientÛ. 32 klientÛ program v roce
2005 ukonãilo, 38 klientÛ bylo do programu
pfiijato. PfieváÏná vût‰ina klientÛ byla tedy
v dlouhodobé, systematické péãi. Kapacita
programu je zcela naplnûna. V programu
pfievaÏovali muÏi (61 %) nad Ïenami (31 %).
Jako hlavní droga se uplatnil buprenorfin
(56 %), obyãejnû získávan˘ nelegálnû.
Druhou hlavní drogou v pofiadí byl heroin
(33 %). Ostatní klienti uÏívali jiné opioidy –
opium, braun, metadon. Ve spektru v˘konÛ
pfievaÏuje individuální práce s klientem (in-
dividuelní psychoterapie a poradenství,
psychiatrické vy‰etfiení, sociální práce). Na
jednoho klienta pfiipadá 27 v˘konÛ. Péãe je
velmi individualizovaná. âást klientÛ byla
pfiijata k detoxifikaci, ãást byla v extenzivní
péãi, poslední skupinu klientÛ, tvofií ti, je-
jichÏ zdravotní stav vyÏaduje velmi ãast˘
kontakt. Kromû individuelní péãe nabízíme
na‰im klientÛm psychoterapeutickou skupi-
nu, která v leto‰ním roce probíhala s v˘jim-
kou prázdninov˘ch mûsícÛ po cel˘ rok.
Toxikologické vy‰etfiení na pfiítomnost drog
v moãi je pfii substituãní léãbû nezbytn˘m
doplÀkem. Provádíme jej na místû pomocí
jednorázov˘ch destiãkov˘ch testÛ.

ZÁVùRY, DOPORUâENÍ
A ÚKOLY PRO ROK 2006

V roce 2006 otevfieme podpÛrnou psy-
choterapeutickou skupinu pro ménû stabili-
zované klienty substituãního programu a kli-
enty s infaustní prognosou. ZvaÏujeme roz‰í-
fiení programu detoxifikace, protoÏe tato
sluÏba se nám jeví jako perspektivní. Rádi
bychom také uzavfieli smlouvu s dal‰ími
zdravotními poji‰Èovnami.

Pomûr muÏi – Ïeny, ambulantní program
CADAS SANANIM, meziroãní srovnání

Pomûr muÏi – Ïeny, substituãní program
CADAS SANANIM, meziroãní srovnání

Pomûr buprenorfin – heroin – jiné opiáty,
substituãní program CADAS SANANIM,
meziroãní srovnání

Struktura v˘konÛ, CADAS SANANIM, 2005
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DENNÍ STACIONÁ¤
– PSYCHOTERAPEUTICKÉ
CENTRUM

Denní stacionáfi (DST) nabízí pomoc, poradenství a ambulantní
léãbu pfiedev‰ím v oblasti nealkoholov˘ch drog. Základním princi-
pem je dobrovolnost a motivovanost klienta. DST je registrován
jako nestátní zdravotnické zafiízení a roãnû poskytuje sluÏby cca 500
klientÛm v oblasti ambulantních sluÏeb, stacionárního programu
a specifického programu pro matky s dûtmi. 

V¯CHODISKA, CÍLE A PRINCIPY PROGRAMU
V˘chodiska, cíle zafiízení

Koneãn˘m cílem péãe je kromû abstinence lep‰í kvalita Ïivota
s následn˘m zapojením do bûÏného Ïivota. Základním prostfiedkem
k dosaÏení cílÛ je práce s klientem v jeho reálném Ïivotû s moÏnos-
tí reagovat a fie‰it aktuální problémy bez vytrÏení z jeho pro-
stfiedí. Denní léãba v DST nahrazuje v indikovan˘ch pfiípadech
ústavní a rezidenãní léãbu, popfiípadû se osvûdãuje jako adaptaãní
pfiechod mezi ústavní léãbou (napfi. pfii pfiedãasném ukonãení)
a doléãovacím programem. 

Poskytované sluÏby
Program zahrnuje komplex psychoterapeutick˘ch a resocializaã-

ních postupÛ, které zohledÀují aktuální stav a potfieby klienta: 

• Denní program (intenzivní stacionární léãba) formou skupinové
psychoterapie a socioterapeutick˘ch metod pro max. 10 osob
s kaÏdodenní docházkou v rozsahu cca tfií mûsícÛ;

• Motivaãní podpÛrn˘ program pro uÏivatele návykov˘ch látek; 

• Ambulantní psychoterapie a poradenství s docházkou dle doho-
dy a potfieb; 

• Program pro matky – uÏivatelky s dûtmi;

• Rodinná terapie a poradenství, konzultace pro rodiãe a blízké
klientÛ, sociální práce. 

Cílová populace
DST je urãen klientÛm a klientkám ve vûku od 16 let s diagnózami

zneuÏívání nebo závislost pfiedev‰ím na nealkoholov˘ch drogách
a s motivací pro zmûnu dané situace, léãbu a abstinenci. 

OBSAH A PRÒBùH PROGRAMU V ROCE 2005
Technicko-organizaãní zabezpeãení programu

O klienty peãuje stabilizovan˘ terapeutick˘ t˘m tvofien˘ psycho-
logy, speciálními pedagogy, psychiatrem, socioterapeuty a sociální
pracovnicí v poãtu osmi pracovníkÛ. T˘m soustavnû a nadstandard-
nû pracuje na svém dal‰ím vzdûlávání. V‰ichni ãlenové t˘mu mají
ukonãen˘ ãi probíhající psychoterapeutick˘ v˘cvik a adekvátní od-
bornost. Pravidelnû se konají interní i externí supervize. Zafiízení ob-
drÏelo certifikát odborné zpÛsobilosti RVKPP. 

V˘voj aktivit programu a jejich obsah
V denním programu nedo‰lo k Ïádn˘m v˘razn˘m obsahov˘m

zmûnám, dÛraz byl kladen na zvy‰ování kvality práce s klientem.
Osvûdãila se dobrá zku‰enost s rodiãovsk˘mi konzultacemi, které
jsou vedeny kvalifikovan˘mi rodinn˘mi terapeuty. Tyto konzultace
jsou pfiístupné pro v‰echny zájemce z fiad rodiãÛ a rodinn˘ch pfií-
slu‰níkÛ.

V psychoterapeutické sloÏce byl dán vût‰í dÛraz na individuální
pfiístup ke klientovi, dále byl vyuÏíván potenciál t˘mu pro práci s ro-
dinou a pro práci s klienty s duálními diagnózami. 

V prÛbûhu roku 2005 jsme zaznamenali vysok˘ poãet klientek-ma-
tek s dûtmi, které se postupnû vyprofilovaly jako specifická skupina
klientely. S touto klientelou souvisí i stále intenzivnûj‰í spolupráce
DST s pfiíslu‰n˘mi státními i nestátními institucemi, kter˘m byly po-
skytovány odborné konzultace, pfiedná‰ky a semináfie. âásti matek
byla zprostfiedkována léãba v TK Karlov, v DST ãi jinde, u jin˘ch byla
fie‰ena jejich momentální obtíÏná psychosociální situace.

V r. 2005 byla dokonãena druhá katamnestická studie pro rok
2003, která plnû potvrdila oprávnûnost a efektivitu tohoto ambulant-
ního zafiízení.

V cílové skupinû byl zaznamenán vy‰‰í poãet uÏivatelÛ pervitinu
neÏ opiátÛ, dále se ukázal pozvoln˘ trend poklesu uÏivatelÛ
Buprenorfinu a vy‰‰í v˘skyt duálních diagnóz. Klienti s duálními diag-
nózami jsou jiÏ typick˘m jevem zafiízení. U klientely se vyskytovaly
ãastûj‰í kombinace zneuÏívání nealkoholov˘ch drog s alkoholem.
Oproti pfiedchozím rokÛm byl pomûr Ïen a muÏÛ v prospûch Ïen,
coÏ je dáno také v˘raznûj‰ím zastoupením matek-uÏivatelek v klien-
tele DST. PrÛmûrn˘ vûk klientÛ je 26 let. 

ZHODNOCENÍ V¯SLEDKÒ
A INTERPRETACE STATISTIK
ZpÛsoby hodnocení, kvalita, kvantita, efektivita 

V roce 2005 se zv˘‰il celkov˘ poãet v˘konÛ DST, kter˘ byl nejvy‰-
‰í za celou historii zafiízení. ZároveÀ se udrÏel vysok˘ celkov˘ poãet
klientÛ, kter˘ ãinil 507. Do‰lo také k vzestupu v˘konÛ v práci s rodiãi
i nízkoprahové motivaãní skupinû, coÏ svûdãí o stabilitû a kvalitû
programu Denního stacionáfie. 

Statistika a její interpretace, trendy
V denním programu nedo‰lo k Ïádn˘m v˘razn˘m obsahov˘m

zmûnám. Co se t˘ká úspû‰nosti klientÛ, tak cca 61 % jich absolvova-
lo program fiádnû (tedy v celkové délce 12 t˘dnÛ). Zbytek klientÛ
program buì sám pfiedãasnû ukonãil nebo byl vylouãen z reÏimo-
v˘ch dÛvodÛ ãi byl pfiedán jinému specializovanému zdravotnické-
mu zafiízení. 

Zajímav˘m faktorem v klientele DST je alkohol – 45 % klientÛ den-
ní skupiny uvádí v anamnéze závislost na alkoholu u rodinn˘ch pfií-
slu‰níkÛ.
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Poãet matek-uÏivatelek zÛstává stabilnû
vysok˘. V rámci práce se závisl˘mi matkami
pro‰lo na‰ím zafiízením 106 dûtí, které byly
nejãastûji ve vûku 0–6 let a které, jak doufá-
me, nás a ani Ïádné podobné zafiízení v do-
spûlosti, potfiebovat nebudou.

Poãet kontaktÛ v uplynulém roce vzhle-
dem k rozpoãtu potvrzuje ekonomiãnost
provozu a nízké náklady na klienta. 

ZAVùRY, DOPORUâENÍ
A ÚKOLY PRO ROK 2006

K základním úkolÛm do dal‰ího roku patfií
neustále prohlubovat informovanost odbor-
né i laické vefiejnosti o moÏnostech a smyslu-
plnosti stacionární léãby. Pro uÏivatelky-mat-
ky budeme roz‰ifiovat nabídku na‰ich sluÏeb
s ohledem na jejich specifické potfieby.
Vzhledem k zv˘‰ení celkového poãtu klientÛ
se budeme snaÏit o roz‰ífiení stávající pro-
stor. 

Matky uživatelky v DST (2004–2005)

2004 2005

Počet klientů 91 98

Počet výkonů – matky 543 692

Počet výkonů na 1 matku 6 7,1

Podíl na celkovém objemu práce v DST – výkony 13% 15%

Podíl matek uživatelek na Stacionární program 25% 11%

celkovém počtu klientů DST Ambulantní program 25% 30%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Individuální práce,

IPT, soc. prac. 454 525 490 556 862 1290 1429 2084 2203

Rodičovská

skupina (RS) 357 425 116 174 145 108 45 61 67

Rodinná terapie (RT) 39 50 31 38 176 172 183 192 182

Denní

stacionární

program (DS) 568 971 1452 1857 1899 2227 2073 1310 1632

Motivační

program (MS, SS) 0 0 128 750 724 296 476 502 417

Celkem 1436 1971 2217 3375 3806 4093 4206 4149 4501

Činnost, počet a druh uskutečněných výkonů v letech 1997–2005

www.drogovaporadna.cz

www.drogy.net

www.odrogach.cz
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TERAPEUTICKÁ KOMUNITA
KARLOV 

Terapeutická komunita (TK) je specializované zafiízení zamûfiené na
léãbu a sociální rehabilitaci osob zneuÏívajících nealkoholové návy-
kové látky. TK Karlov byla otevfiena v prosinci 1998, budova pro matky
s dûtmi v listopadu 2003. V souãasné dobû je kapacita 12 lÛÏek pro
klienty mladistvé a devût lÛÏek pro závislé matky a 12 lÛÏek pro jejich
dûti. V roce 2005 získalo zafiízení Certifikaci odborné zpÛsobilosti.

V¯CHODISKA, CÍLE A PRINCIPY PROGRAMU
V˘chodiska, cíle zafiízení 

Hlavním cílem léãebného zafiízení je sociální integrace osob závis-
l˘ch na nealkoholov˘ch drogách. Pojmem sociální integrace je my‰le-
no úspû‰né zapojení závislého do podmínek normálního plnohodnot-
ného Ïivota.

Poskytované sluÏby
Základním prostfiedkem k dosaÏení tûchto cílÛ je kromû abstinen-

ce, samotn˘ Ïivot v komunitû umoÏÀující klientovi proÏívat reálné
vztahy s lidmi, pfiizpÛsobit se pevnû danému fiádu a reÏimu a dále
pak terapeutick˘ program (skupinová psychoterapie, individuální
poradenství, pracovní terapie, sociální práce a zátûÏové programy).

Cílová populace
Zafiízení pracuje se dvûmi cílov˘mi skupinami. První skupinu tvofií

mladiství a mladí dospûlí, ve vûku cca 16–24 let. Pro nû je urãen
stfiednûdob˘ léãebn˘ program v délce pfiibliÏnû 6–8 mûsícÛ.
Druhou cílovou skupinou jsou závislé matky s dûtmi, bez omezení
vûku. Pro ty je urãen dlouhodob˘ program 7–12 mûsícÛ. Závislé
matky jsou v léãebném programu spoleãnû se sv˘mi dûtmi, coÏ
umoÏÀuje zamûfiit se vedle závislosti matky i na dovednosti matefi-
ství. Pro dûti závisl˘ch matek je zaji‰tûna profesionální péãe, která
má pomoci zv˘‰it matkám jejich v˘chovnou kompetenci. Oba tyto
programy fungují v rámci jedné terapeutické komunity.

OBSAH A PRÒBùH PROGRAMU V ROCE 2005
Technicko-organizaãní zabezpeãení projektu

Program zaji‰Èuje celkem 16 zamûstnancÛ, pfiepoãteno 13,75 úvaz-
ku. Odborn˘ fieditel, vedoucí komunity, zástupce vedoucího komuni-
ty, ãtyfii psychologové, dva sociální pracovníci, terapeut exuser, dvû
dûtské vychovatelky, sociální poradce, pracovní terapeut, hospodáfika
a pracovník keramické dílny. Vedoucím programu je Petr Vácha, od-
born˘m fieditelem Mgr. Ale‰ Kuda a supervizorem PhDr. Martin Hajn˘.

V˘voj aktivit programu a jejich obsah
Do zaãátku roku 2005 jsme vstupovali s kapacitou 12 míst pro kli-

enty mladistvé. Kapacita objektu pro matky s dûtmi je devût míst pro
matky a jejich dûti. Vzhledem k níÏe specifikovan˘m zmûnám cílové
populace mladistv˘ch jsme pfiistoupili k sníÏení kapacity na 12 lÛÏek
z pÛvodních patnácti (zdÛvodnûní viz níÏe-v˘voj cílové populace).

Vût‰ina odborného programu probíhá spoleãnû pro obû dvû cílo-
vé skupiny, specifické ãásti programu probíhají oddûlenû, dle cílové
skupiny, s ohledem na jejich speciální potfieby. Bûhem odborn˘ch
spoleãn˘ch programÛ je péãe o dûti zaji‰tûna odborn˘m personálem.

U skupiny mladistv˘ch byla ubytovací kapacita zaplnûna z 82 %,
u skupiny matek s dûtmi pak na 71 %. DÛvodem niÏ‰í obloÏnosti
v ãásti pro matky byl fakt, Ïe jsme mûli velk˘ poãet kojících matek,
které musí b˘t na pokoji samy. 

Nedílnou souãástí léãby je práce s rodinami v‰ech klientÛ. U ma-
tek pak vedle partnerÛ podporujeme vztahy rodiãÛ a prarodiãÛ s kli-
entkou a dítûtem. Neustále se pot˘káme s problémem vztahu matky
se sv˘m rizikov˘m partnerem, zejména pak, pokud se jedná o uÏiva-
tele, vafiiãe, dealery, recidivisty, apod. BohuÏel je daleko ãastûj‰í
pfiípad, kdy se partner chová rizikovû a tím nám znemoÏÀuje jeho
zapojení do léãby. V souãasné dobû je nejãastûji partner matky
a otec dítûte ve v˘konu trestu.

V˘voj a pfiípadné zmûny cílové populace 
Matky s dûtmi:

U této cílové skupiny pfievaÏuje poãet klientek, jejichÏ primární
drogou je pervitin a kombinace drog, vãetnû alkoholu.

Souãasnou klientelu matek tvofií také z velké ãásti Ïeny, u nichÏ
drogovou závislost doprovázejí znaãná sociální po‰kození, t˘rání
ze strany partnerÛ, prostituce, zneuÏívání. Jejich tûhotenství, pfií-
padnû matefiství je pfiimûlo k léãbû, ale jejich neznalost péãe o dítû,
drogová závislost a v˘‰e zmiÀované skuteãnosti zpÛsobuje, Ïe
u tûchto klientek je proces léãby, péãe a v˘chova dítûte a následná
integrace matky do spoleãnosti dlouhodobou záleÏitostí.

Mladiství:

Zmûna cílové skupiny mladistv˘ch klientÛ oproti létÛm minul˘m je
zcela markantní. Celkov˘ prÛmûrn˘ vûk klienta za rok 2005 klesl poprvé
od zaloÏení komunity v roce 1998 pod dvacet let, z velké ãásti je tato
skupina tvofiena klienty mlad‰ími osmnácti let. Dnes jiÏ nedílnou souãást
skupiny mladistv˘ch klientÛ tvofií klienti s nafiízenou ústavní v˘chovou.
Tito klienti se snaÏí vnést do Ïivota komunity negativní návyky z tûchto
zafiízení. Pot˘káme se s tím, Ïe se snaÏí mezi klienty vytváfiet hierarchii,
jsou ãastûji agresivní, nejsou zvyklí fie‰it situace otevfienû. Pokud je tûch-
to klientÛ v terapeutické skupinû moc, ztrácí se bezpeãí a léãebné pro-
stfiedí skupiny. Bezpeãn˘ poãet tûchto klientÛ by nemûl pfiekroãit 30 %.
Z v˘‰e zmiÀovan˘ch dÛvodÛ jsme od zaãátku roku 2005 pfiistoupili ke
sníÏení poãtu klientÛ této cílové skupiny z patnácti na dvanáct. K jiÏ
zmiÀovan˘m dÛvodÛm se pfiipojuje snaha o co nejvût‰í moÏnost inten-
zivnûji reagovat na jejich individuální potfieby v léãbû. 

ZHODNOCENÍ V¯SLEDKÒ
A INTERPRETACE STATISTIK
ZpÛsoby hodnocení, kvalita, kvantita, efektivita

Hodnocení kvality a efektivity probíhá na nûkolika úrovních: Jedná
se o statistická ‰etfiení (obloÏnost, rozli‰ení klientely dle vûku, pohla-
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ví, druhu primární drogy, úspû‰nû ukonãen˘
program, pfiedãasné ukonãení programu, ab-
stinující klienti atd.); katamnestické sledování
– dlouhodobé sledování klientÛ po ukonãení
léãby z hlediska nûkolika kategorií (kontakt
s drogou, partnerské vztahy, profesní kariéra,
zdravotní stav, hodnocení vlastní spokoje-
nosti); kasuistiky; porovnávání finanãních ná-
kladÛ s úspû‰ností programu; pravidelné t˘-
denní porady t˘mu; t˘mové konference 4x za
rok; dokumentace o klientovi, jednotlivé sku-
piny a komunity; supervizní setkání; závûreã-
né a v˘roãní zprávy.

Statistika, její interpretace, trendy
Bûhem roku se nepodafiilo zcela zabránit

pfiedãasn˘m odchodÛm klientÛ z léãby.
Pozitivním znakem je, Ïe tito klienti vût‰inou
odcházeli aÏ po dvou tfietinách léãby, ãímÏ
se jejich ‰ance na úspû‰nou resocializaci ni-
jak zásadnû neli‰ila od klientÛ, ktefií léãbu
dokonãili celou. Témûfi v‰ichni pak byli pfie-
dáni do následné péãe doléãovacích zafií-
zení. Naprosto alarmujícím faktem u obou
cílov˘ch skupin je nedokonãené vzdûlání.
Jejich experimenty s drogami jim znemoÏni-
ly dokonãit více neÏ základní vzdûlání a tím
se stává jejich resocializace mnohem sloÏi-
tûj‰í. Ze statistick˘ch údajÛ jasnû vypl˘vá, Ïe
cca 85 % v‰ech klientÛ má dokonãeno pou-
ze základní vzdûlání. Témûfi 75 % klientÛ pfii-
chází do léãby se závislostí na pervitinu.
Znaãné procento klientÛ v souãasné dobû
nedokáÏe uvést primární drogu, ale uvádí
kombinaci rÛzn˘ch drog vãetnû alkoholu,
kdy alkohol je velmi ãasto uvádûn v kombi-
naci s jin˘mi drogami, nejãastûji pervitinem
a Subutexem. Znaãn˘m úspûchem je 100%
pfiedan˘ch matek do následné péãe. Po ab-
solvování léãby v TK Karlov jsou matky
schopné se fiádnû starat o své dûti. U dûtí se
nám bûhem léãby dafií diagnostikovat pfií-
padn˘ opoÏdûn˘ v˘voj ãi zdravotní, tûlesn˘
nebo du‰evní handicap. Dafií se nám úspû‰-
nû zapojovat do léãby velkou ãást mladistvé
klienty pfiicházející z diagnostick˘ch a v˘-
chovn˘ch ústavÛ. Podafiilo se dokonãit re-
konstrukci krovÛ a stfie‰ní krytiny na hospo-
dáfiské budovû, upravit vnitfiní komunikace.

ZÁVùRY, DOPORUâENÍ
A ÚKOLY PRO ROK 2006 

V roce 2006 se zamûfiíme na roz‰ifiování
spoleãn˘ch aktivit pro obû cílové skupiny, po-
sílení spoleãného ducha komunity, na motiva-
ci klientÛ k dal‰ímu profesnímu vzdûlávání.

V rámci finanãních moÏností budeme po-
kraãovat v dal‰í rekonstrukci pfiilehl˘ch hos-
podáfisk˘ch budov.

Klienti TK Karlov 2005

Mladiství Matky s dětmi Celkem

Kapacita programu 12 9 matek+jejich děti 21 + děti

(cca10 dětí)

Počet lůžkodnů 3586 82% 2330 matky 71% 8026 80 %

2110 děti

Počet všech klientů,

kteří se programu účastnili 40 15 matek +15dětí 55 + 15 dětí

Počet klientů,

kteří program úspěšně ukončili 10 4 14

Počet všech klientů,

kteří program ukončili předčasně 18 5 23

Z toho ti, kteří odešli

po uplynutí 2/3 léčby 14 4 18

Z toho ti, kteří odešli

do 2/3 léčby 4 0 5

Počet neuživatelů,

kteří využili alespoň jednou

služeb programu 46 67 113

Průměrná délka léčby

1 klienta (ve dnech) 181 270 cca 225

Průměrná délka úspěšně

ukončené léčby

1 klienta (ve dnech) 240 310 cca 275

Klienti TK Karlov v letech 1999–2005

A – mladiství Počet %

CELKEM 200 100%

z toho

se ještě nachází v léčbě 10 0,20 %

po ukončení léčby 190 100 %

z toho

abstinuje, pracuje (studuje) 121 63,60 %

o klientech nemáme informace 35 18,40 %

dlouhodobě užívá 34 17,90 %

Klienti TK Karlov v letech 2001–2005

B – matky s dětmi Počet %

CELKEM 47 100%

z toho

se ještě nachází v léčbě 5 1,06 %

po ukončení léčby 42 100 %

z toho

abstinuje, pracuje (studuje) 30 71,70 %

o klientech nemáme informace 5 11,80 %

ve výkonu trestu 1 2,30 %

dlouhodobě užívá 6 14,20 %
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TERAPEUTICKÁ 
KOMUNITA NùMâICE

Terapeutická komunita Nûmãice se jako specializované zafiízení
zamûfiuje na léãbu a sociální rehabilitaci osob závisl˘ch na nealko-
holov˘ch drogách. Sv˘m vznikem v roce 1991 se stala nejstar‰ím za-
fiízením svého druhu v âR.

V¯CHODISKA, CÍLE A PRINCIPY PROGRAMU
V˘chodiska, cíle zafiízení

Základním cílem léãby v terapeutické komunitû je plnohodnotné
zapojení klienta do podmínek bûÏného Ïivota, k ãemuÏ je nezbyt-
ná abstinence od v‰eho, co mu v Ïivotû ‰kodí. Základní metodou
léãby je samotné prostfiedí terapeutické komunity, jeÏ umoÏÀuje zá-
vislému konfrontaci z dosavadním zpÛsobem Ïivota, pochopení
své Ïivotní historie a pfiedev‰ím uãení se nov˘m dovednostem ne-
zbytn˘m pro Ïivot. 

Poskytované sluÏby
Léãba v terapeutické komunitû kombinuje terapeutické nástroje

(skupinová a individuální terapie, socioterapie, arteterapie, sociálnû
právní intervence, atd.) s prvky v˘chovn˘mi, jeÏ se zamûfiují na uãe-
ní se praktick˘m dovednostem (pracovní terapie, volnoãasové a zá-
tûÏové aktivity, atd.).

Cílová populace
Cílovou skupinu TK Nûmãice tvofií osoby se stfiednû tûÏkou a tûÏkou

závislostí na nealkoholov˘ch drogách. PrÛmûrná délka zneuÏívání drog
je deset a více let. Jedná se o osoby, které k dlouhodobému uÏívání
drog trpí dal‰ími doprovodn˘mi problémy (zdravotní, sociální), vût‰i-
na klientÛ má za sebou dlouhou kriminální kariéru, velká ãást klientÛ tr-
pí duální psychiatrickou diagnosou. TK Nûmãice jako jediné zafiízení
tohoto typu v republice vykazuje prÛmûrn˘ vûk klientÛ nad 30 let. 

OBSAH A PRÒBùH PROGRAMU V ROCE 2005
Technicko-organizaãní zabezpeãení programu

Komunita sídlí v malebném prostfiedí Nûmãic u Volynû v areálu
zámku. Ubytování a program probíhá ve dvou samostatn˘ch objek-
tech. V prvním objektu, kter˘ má kapacitu 15 lÛÏek, probíhá základ-
ní ãást léãby. Je zde situováno i zázemí pro terapeutick˘ t˘m. Ve
druhém objektu, kter˘ je vzdálen nûkolik set metrÛ, probíhá závû-
reãná ãást léãby, kdy klient jiÏ chodí do zamûstnání a hospodafií sa-
mostatnû. 

Program zaji‰Èuje celkem 10 zamûstnancÛ (9,3 úvazku). Jsou to tfii
psychologové, zdravotní sestra, socioterapeut, sociální pracovník,
pedagog a dva pracovní terapeuti. Externí supervizi zaji‰Èuje PhDr.
Jifií BroÏa. V roce 2005 ode‰ly dvû kolegynû na matefiskou dovole-
nou a nastoupila nová kolegynû z Kontaktního centra SANANIM.

V˘voj aktivit programu a jejich obsah
V roce 2005 pokraãuje jiÏ nûkolikalet˘ trend ve sloÏení cílové po-

pulace komunity. PrÛmûrn˘ vûk v‰ech klientÛ v tomto roce byl 32 let.
K relativnû vysokému vûku na‰ich klientÛ se samozfiejmû váÏe i závaÏ-
nost doprovodné problematiky (zdravotní, psychické, sociálnû práv-
ní, atd.). Více jak 53 % na‰ich klientÛ má zku‰enost s v˘konem trestu
odnûtí svobody a dokonce 89 % má hepatitidu typu B nebo C!

Program zafiízení se snaÏí hledat moÏnosti práce s touto tûÏkou
cílovou skupinou. Je nezbytné hledat moÏnosti individuálního pfií-
stupu k jednotliv˘m klientÛm. Ukazuje se, Ïe zvolen˘ pfiístup komu-

nity je akceptovateln˘ pro na‰e klienty, ktefií z nûj dokáÏí nûkdy aÏ
obdivuhodnû profitovat. Zásadním tématem u v‰ech na‰ich klientÛ
je obava, Ïe nebudou schopni Ïít jinak neÏ doposud. Objevují se
zásadní otázky typu „Co je‰tû mÛÏu od Ïivota ãekat a jak ho mám Ïít
jinak?“.

Terapeutická komunita se jiÏ tradiãnû podílí na rozliãn˘ch kultur-
ních a sportovních akcích. Mezi ty kulturní patfií napfi. pofiádání be-
sed se zajímav˘mi lidmi pro obyvatele obce Nûmãice, divadelní
pfiedstavení v rámci Kulturního festivalu terapeutick˘ch komunit. Ke
sportovním aktivitám v tomto roce patfiila úãast na sérii závodÛ Kola
pro Îivot pofiádané âeskou spofiitelnou. V tomto roce jsme také po-
fiádali Olympijské hry terapeutick˘ch komunit. Tato jiÏ tradiãní udá-
lost byla zaloÏena pfied devíti lety právû v na‰í komunitû.

ZHODNOCENÍ V¯SLEDKÒ
A INTERPRETACE STATISTIK
ZpÛsoby hodnocení, kvalita,
kvantita, efektivita

Efektivita léãby je mûfiena a hodnocena následujícími zpÛsoby: 

– Dlouhodobé sledování klientÛ. (Klienti komunity jsou sledováni
dlouhodobû, udrÏujeme s nimi kontakt, v poãáteãních fázích
prostfiednictvím doléãovacího programu, pozdûji díky absol-
ventsk˘m komunitám probíhajícím pfiímo v komunitû a katamne-
stick˘m sledováním); 

– Statistika – kaÏdoroãnû je zpracovávána statistika. (Jednak aktuál-
ní stav klientely v komunitû, jednak i z pohledu dlouhodobého.
Tehdy sledujeme nûkolik ukazatelÛ – úspû‰nost zapojení do Ïivo-
ta, zamûstnání, studium, relapsy, návrat k pÛvodnímu stylu Ïivo-
ta); 

– Mezi dal‰í formy patfií napfi. hodnocení prostfiednictvím prÛbûÏn˘ch
a závûreãn˘ch zpráv; Pravidelné kazuistické semináfie; Hodnocení ak-
tuálního stavu prostfiednictvím porad t˘mu a externí supervize;
Hodnocení odbornou radou o.s. SANANIM.

Statistika a její interpretace, trendy
Celkem poskytla TK Nûmãice sluÏby 45 klientÛm (+3 opakovací

podpÛrn˘ pobyt, ty v‰ak pro pfiehlednost v dal‰í statistice neuvádí-
me). Za v˘znamné povaÏujeme nárÛst poãtu Ïen v léãbû. Celkové
rozloÏení pohlaví za rok 2005 bylo 30 muÏÛ: 15 Ïen. Znovu se nám te-
dy podafiilo v celoroãním souãtu udrÏet pomûr 2:1 ve prospûch mu-
ÏÛ. Vût‰í poãet Ïen ve skupinû je vÏdy velk˘m pfiínosem pro skupino-
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vou dynamiku. Na konci roku jsme mûli do-
konce 7 Ïen, coÏ je nevídan˘ poãet.

Léãbu ukonãilo s rituálem 11 klientÛ.
Pfiedãasnû ukonãilo léãbu 16 klientÛ respek-
tive 13, protoÏe ve tfiech pfiípadech se po
krátkém relapsu a stabilizaci znovu vrátili do
léãby. 

Z pfiedãasn˘ch odchodÛ se jednalo v pû-
ti pfiípadech o odchod po 2/3 léãby. Do to-
hoto poãtu patfií jedno plánované pfiedãas-
né ukonãení, které povaÏujeme za úspû‰nou
léãbu. Za cel˘ rok jsme zaznamenali pouze
dva odchody z disciplinárních dÛvodÛ. 

V roce 2005 se nám podafiilo udrÏet velmi
dobré vyuÏití kapacity programu – 85 %. Na
tomto místû je nutno zdÛraznit, Ïe kapacita
programu je 15 + 5, tzn. 15 lÛÏek je urãeno
pro základní léãbu a pût lÛÏek je situováno
v samostatném objektu, kter˘ je urãen pro
klienty v poslední fázi léãby. VyuÏití tûchto
lÛÏek je tedy vázáno postupem klienta
v rámci léãby. Z tohoto dÛvodu povaÏujeme
vyuÏití kapacity na 85 % za velmi kvalitní v˘-
sledek.

V roce 2005 nepatrnû vzrostla prÛmûrná
délka úspû‰né léãby – 367 (v roce 2004 to
bylo 346). To bylo zpÛsobeno ponûkud
star‰í klientelou, u které bylo nutné postupo-
vat v léãbû pomaleji. U tûchto star‰ích klien-
tÛ byla prÛmûrná délka léãby kolem 400 dní.
Pfiesto jsme se nadále snaÏili drÏet délku
bûÏné léãby v rozmezí 10–11 mûsícÛ, coÏ
se nám také dafiilo.

ZÁVùRY, DOPORUâENÍ
A ÚKOLY PRO ROK 2006

Lze konstatovat, Ïe program nadále plní
své poslání. Pomûrnû dobfie se dafií hledat
adekvátní metody a postupy, které jsou pfii
práci s touto cílovou skupinou efektivní.
Program je neustále ve v˘voji, kdy se snaÏíme
aktivnû reagovat na velmi specifické potfieby
na‰ich klientÛ, jeÏ vyÏadují intenzivní indivi-
duální pfiístup. V tomto lze hledat souãasné
rezervy, kdy je nutné lépe strukturovat a indi-
vidualizovat proces léãby jednotliv˘ch
klientÛ. Zaãátkem roku 2006 dojde k v˘mûnû
vedoucího zafiízení, coÏ je vÏdy velmi ob-
tíÏn˘ krok.

Nově přijatí klienti v TK Němčice – meziroční srovnání

Rok Nově přijatí Ženy Prům. Muži Prům.

klienti počet věk počet věk

2000 25 8 22,0 17 25,0

2001 27 8 23,0 19 30,0

2002 32 12 24,0 20 27,5

2003 30 8 26,6 22 29,9

2004 28 8 29,0 20 34,0

2005 28 11 28,5 17 31,2

celkem 329 104 – 225 –

Klienti a služby TK Němčice v roce 2005

kapacita programu 20

délka programu / léčby v týdnech 52 (365 dní)

počet všech klientů, kteří se programu účastnili 45

z toho noví v roce 2005 28

z toho mužů 30

z toho injekčních uživatelů drog 45

z toho se základní drogou heroin 29

pervitin 16

počet klientů, kteří program úspěšně dokončili 11

počet klientů, kteří program ukončili předčasně 16

z toho po uplynutí 2 týdnů léčby 11

z toho po ulynutí 2/3 léčby 5

průměrný věk klienta 32,2

počet neuživatelů, kteří alespoň jednou využili služeb programu 40

počet „lůžkodnů“ 6049 (83%)

průměrná délka léčby jednoho klienta (ve dnech) 233

průměrná délka úspěšně ukončené léčby 1 klienta (ve dnech) 367

Klienti TK Němčice v roce 2005

celkem klientů 45

pokračuje v léčbě 18

ukončilo léčbu 27

abstinuje, pracuje, studuje 17

v jiném zařízení 3

užívá drogy 3

nemáme informace 4

www.drogovaporadna.cz

www.drogy.net

www.odrogach.cz
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DOLÉâOVACÍ
CENTRUM

Doléãovací centrum o. s. SANANIM (dále jen DOC) bylo zaloÏeno
v roce 1996. V roce 2005 poskytovalo sluÏby v rámci dvou samostat-
n˘ch projektÛ – Doléãovací centrum s chránûn˘m bydlením a chránû-
nou dílnou a Doléãovací centrum pro matky s dûtmi. Jedná se o nestát-
ní zdravotnické zafiízení zaji‰Èující následnou péãi v oblasti léãby dro-
gov˘ch závislostí. Poskytované sluÏby jsou urãeny klientÛm abstinujícím
od návykov˘ch látek a specifickou cílovou skupinu tvofií matky s dûtmi.
Základním cílem je podpofiit samostatnost a sebedÛvûru klienta v bûÏ-
n˘ch podmínkách, pomoci pfiekonat obtíÏná období spojená s poãát-
kem abstinence a nalézt osobní spokojenost a naplnûní v novém zpÛ-
sobu Ïivota.

V¯CHODISKA, CÍLE A PRINCIPY PROGRAMU
V˘chodiska, cíle zafiízení

Pfii vytváfiení nabídky a struktury sluÏeb vycházíme z reálné situace
klienta po dokonãení léãby, kdy pro nûj nastává zásadní a zároveÀ
obtíÏné období. Klient potfiebuje intenzivní podporu a pomoc pfii
budování nového Ïivota. âasto je konfrontován s tím, Ïe jeho plány
a pfiedstavy vytváfiené bûhem pobytu v léãbû jsou nereálné a na je-
jich naplnûní potfiebuje dostatek ãasu a trpûlivosti. Pokud mu bû-
hem tohoto období není poskytnuta odborná péãe, velmi ãasto
hrozí opûtovn˘ návrat ke star˘m návykÛm a zneuÏívání návykov˘ch
látek.

Základním principem doléãování je pohled na kaÏdého klienta ja-
ko na osobnost s vlastními nároky a potfiebami. Klient má do urãité
míry moÏnost volby struktury doléãovacího programu tak, aby jeho
potfiebám odpovídal a vedl k efektivnímu naplÀování osobních cílÛ,
potaÏmo i obecn˘ch cílÛ doléãování.

Mezi základní cíle doléãovacího programu patfií: eliminovat riziko
relapsu, úspû‰né zapojení klientÛ do normálního Ïivota, rozvíjení
pozitivních zmûn Ïivotního stylu, stabilizace v oblasti sociální
a zdravotní, podpora osobnostního rÛstu a pomoc pfii fie‰ení obtíÏ-
n˘ch témat minulosti i souãasnosti. 

Poskytované sluÏby
DOC poskytuje ãtyfii základní typy sluÏeb – ambulantní doléãova-

cí program, program chránûného bydlení, program pro matky s dût-
mi a program podporovaného zamûstnání klientÛ v rámci o. s. SA-
NANIM. 

Pfii realizaci sluÏeb vyuÏíváme metodu individuálního, skupinové-
ho, partnerského a rodinného poradenství/terapie. Nedílnou sou-
ãástí poskytovan˘ch sluÏeb je poradenství v oblasti sociální, dále
pak volnoãasové a svépomocné aktivity.

Cílová populace
Cílovou skupinu doléãovacího programu tvofií klienti s diagnózou

závislosti na nealkoholov˘ch drogách, pfiípadnû s kombinovanou
závislostí na alkoholu a nealkoholov˘ch drogách, nicménû do cílo-
vém populace patfií také rodiãe, rodinní pfiíslu‰níci a partnefii klientÛ
a dûti klientek DOC.

Dal‰í specifika cílové skupiny: Klienti abstinující souvisle po do-
bu tfií mûsícÛ od nelegálních drog a alkoholu; klienti, ktefií absolvo-
vali ambulantní nebo pobytovou léãbu a ukonãili ji fiádnû nebo
pfiedãasnû; klienti bez pfiedchozí léãby za pfiedpokladu, Ïe sou-
visle abstinují od nelegálních drog a alkoholu po dobu nejménû tfii
mûsíce.

OBSAH A PRÒBùH PROGRAMU V ROCE 2005
Technicko-organizaãní zabezpeãení projektu

Program DOC zaji‰Èuje 8 osob (6,9 úvazku). T˘m je sloÏen ze so-
ciálních pracovníkÛ, socioterapeutÛ, pedagoga, psychoterapeuta
a psychiatra. T˘m Doléãovacího centra pracuje pod supervizí MUDr.
Stanislava Kuderleho. Provoz doléãovacího centra je pravidelnû
konzultován s odborn˘m fieditelem Mgr. Ale‰em Kudou a vrchním
lékafiem o. s. SANANIM MUDr. Kamilem Kalinou. 

V roce 2005 byl projekt realizován v nov˘ch (nicménû provizor-
ních) prostorách na adrese Ovãí Hájek 2549/64a, Praha 13 – Nové
Butovice. Nezbytná rekonstrukce, financovaná ze zdrojÛ HMP a UMâ
Prahy 13 byla zahájena v srpnu 2005 a její dokonãení bude ukonãe-
no v prvním ãtvrtletí roku 2006. Program chránûného bydlení tak byl
realizován v provizorních podmínkách, které se zásadním zpÛso-
bem odrazily na kapacitû chránûného bydlení. Namísto obvykl˘ch
23 míst jsme mohli klientÛm nabídnout míst pouze osm. Ambulantní
sluÏby byly poskytovány v mírnû omezeném reÏimu, nicménû jsme
se snaÏili vyhovût naprosté vût‰inû klientÛ.

Na toto místo jistû patfií podûkování jak vedení organizace, tak ce-
lému t˘mu DOC za trpûlivost a snahu zachovat sluÏby i v tak provi-
zorních podmínkách na standardní úrovni. V˘sledkem této snahy
bylo udûlení certifikací odborné zpÛsobilosti Radou vlády pro koor-
dinaci protidrogové politiky v srpnu 2005.

V˘voj aktivit programu a jejich obsah
DOC pracovalo i pfies obtíÏné prostorové podmínky standardnû

a poskytovalo sluÏby v plném spektru uvádûném v projektech. I pfies
nutné sníÏení kapacity chránûného bydlení jsme do programu pfiijí-
mali klienty ze v‰ech léãebn˘ch zafiízení v âR, pfieváÏnû z terapeu-
tick˘ch komunit. KlientÛm, jeÏ jsme byli nuceni odmítnout, jsme na-
bízeli jako alternativu doléãování formou ambulantní.

Program DOC nabízí dvû základní formy – ambulantní doléãovací
program a program chránûného bydlení. Skupinov˘ program aÏ na
specifickou skupinu chránûného bydlení je urãen pro klienty z obou
základních programÛ. Pro matky s dûtmi vzhledem k jejich ãásteãnû
odli‰n˘m potfiebám je urãen samostatn˘ skupinov˘ program.

Program doléãovacího centra byl doplnûn o dal‰í souãásti dle
identifikovan˘ch potfieb klientÛ. Jedná se o nadstavbov˘ psychote-
rapeutick˘ program pro klienty, pro nûÏ je psychosociálnû zamûfie-
n˘ program nedostaãující. Jedná se o klienty, ktefií mají obvykle
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v anamnéze opakující se návraty ke zneuÏí-
vání návykov˘ch látek, dále pak traumatické
záÏitky z dûtství a ze Ïivota rodiny, mají po-
tíÏe s navazováním vztahÛ apod. Této skupi-
nû klientÛ je urãena dynamická skupina, fun-
guje od bfiezna 2005 1x v t˘dnu v rozsahu
1,5 hodiny a jiÏ nyní je zfiejmé, Ïe je klienty
plnû vyuÏívána.

Dal‰ím v˘znamn˘m doplnûním bylo v˘-
razné roz‰ífiení nabídky chránûn˘ch pracov-
ních míst. Byla také zpracována nová kon-
cepce a získány prostfiedky na podporu
pracovních míst pro klienty s cílem zefektiv-
nit proces resocializace. Pracovní místa jsou
urãena pro klienty, jeÏ jsou díky své situaci
znev˘hodnûni na bûÏném trhu práce (napfi.
klienti po dlouhodobém v˘konu trestu, se
záznamy v trestním rejstfiíku, nemocné he-
patitidou C, matky s mal˘mi dûtmi). Zá-
kladním cílem je nabídnout jednak pravidel-
n˘ finanãní pfiíjem, získání praxe a obnovení
pracovních návykÛ. To v‰e by mûlo klientÛm
usnadnit vstup na bûÏn˘ pracovní trh. JiÏ
v roce 2005 byla pracovní místa vyuÏita pû-
ti klienty a v roce 2006 by mûla b˘t chránû-
ná pracovní místa nabídnuta cca 16 klien-
tÛm.

V rámci standardního doléãovacího pro-
gramu jsou nabízeny volnoãasov˘ klub pro
bûÏnou klientelu a specifick˘ klub pro matky
s dûtmi. JiÏ tradicí jsou aktivity divadelního
spolku DOC – Cunsthaus. Jako svépomocná
volnoãasová aktivita slouÏí také jiÏ tradiãní
aktivity fotbalového druÏstva DOC. Jeho akti-
vity (tréninky, zápasy) jsou samostatnû vede-
ny jak b˘val˘mi, tak souãasn˘mi klienty.

ZHODNOCENÍ V¯SLEDKU
A INTERPRETACE STATISTIK
ZpÛsoby hodnocení, kvalita,
kvantita, efektivita

Statistika zafiízení se zpracovává ãtvrtletnû
a celoroãnû. Pfii interpretaci statistik se za-
mûfiujeme na následující ukazatele – poãet
prvních kontaktÛ v roce, poãet klientÛ, s ni-
miÏ jsme v daném roce pracovali, rozvrÏení
klientely podle vûku, pohlaví a preferované
drogy, poãet v˘konÛ na klienty a délka do-
cházky do programu, zpÛsob ukonãení pro-
gramu, poãet o‰etfiovacích dní, poãet lÛÏ-
kodnÛ a obloÏnost programu chránûného
bydlení.

Hodnocení efektivity je kromû sledování
kvantitativních údajÛ o klientech a v˘konech
téÏ promítnuto v prÛbûÏném vyhodnocová-
ní kvality poskytovan˘ch sluÏeb v rámci t˘-
mov˘ch porad, porad s odborn˘m fiedite-
lem a vrchním lékafiem, katamnestick˘m sle-
dováním klientÛ a v rámci supervize zafiízení.

Statistika a její interpretace, trendy

V roce 2005 se programu zúãastnilo 151
osob (z toho 60 nov˘ch), programu pro
matky s dûtmi 21 klientek (z toho devût no-
v˘ch). Na sníÏení celkového poãtu klientÛ se
v roce 2005 negativnû podílela provizorní si-
tuace prostor Doléãovacího centra. Oproti
roku 2004 do‰lo v roce 2005 ke sníÏení prÛ-
mûrného vûku klientÛ z 27,6 na 26 let, u ma-
tek z 27,7 na 27 let.

Z celkového poãtu 172 klientÛ bylo 56
uÏivateli heroinu, 73 uÏivateli pervitinu, 3 ka-
nabinoidÛ, 8 Subutexu, 2 alkoholu, 1 hypno-
tik, 1 benzodiazepinÛ. U 28 klientÛ nebylo
moÏné rozli‰it primární drogu, tito klienti
jsou fiazeni do skupiny uÏivatelÛ kombinace
drog. V roce 2005 se sníÏila prÛmûrná délka
programu 1 klienta na 146 dní, klienti v prÛ-
mûru absolvují 80 % doporuãované délky
programu. V programu pro matky s dûtmi se
prÛmûrná délka programu nezmûnila, v roce
2005 byla 392 dní.

Z celkového poãtu 172 klientÛ vyuÏilo am-
bulantních sluÏeb 134 klientÛ, program chrá-
nûného bydlení absolvovalo 38 klientÛ.
Program úspû‰nû ukonãilo 25 klientÛ, pfied-
ãasnû 44 klientÛ, pro poru‰ení pravidel bylo
8 klientÛ vylouãeno, 95 klientÛ nadále pokra-
ãuje v programu.

ZÁVùRY, DOPORUâENÍ
A ÚKOLY PRO ROK 2006

Program DOC probíhá kontinuálnû a po-
skytuje sluÏby v plném spektru a kvalitû po-
dle standardÛ péãe. Hlavní prioritou násle-
dujícího období je dokonãení rekonstrukce
objektu a návrat k poskytování suÏeb v roz-
sahu pfiedchozích let. 

V dal‰ím roce se budeme vûnovat roz‰ífie-
ní nabídky psychoterapeutick˘ch sluÏeb pro
klienty DOC. Vede nás k tomu fakt, Ïe celá
fiada klientÛ vedle psychosociální stabilizace
potfiebuje dlouhodobou psychoterapeutic-
kou péãi zamûfienou na osobnostní zmûny
a rÛst, fie‰ení traumatick˘ch záÏitkÛ, vztaho-
v˘ch potíÏí apod. 

Nutností bude téÏ dopracovat a roz‰ífiit
koncepci chránûn˘ch pracovních míst vzhle-
dem k tomu, Ïe v rámci DOC bude v roce
2006 nabídka tûchto míst v˘raznû roz‰ífiena.
Ve spolupráci s Pracovní a Sociální agentu-
rou (samostatn˘ projekt o. s. SANANIM) pak
hledat dal‰í moÏnosti uplatnûní klientÛ na tr-
hu práce, rekvalifikace apod.

Celkový počet výkonů,
meziroční srovnání

Počet klientů, kteří využili jednotlivé služby 2005

Výkony Podíl výkonů

Výkony Poč.matek Mat. výk. Poč. ostatní ostatní matky v %

skupinová terapie 13 196 54 840 19,0

sociální práce 13 83 96 305 21,4

individuální terapie 18 143 99 809 15,0

rodinné poradenství 2 5 40 37 11,9

krizová intervence 5 10 16 28 26,3

volnočasové aktivity 9 13 57 105 11,0

ostatní 14 153 85 395 27,9

rodičovská skupina 2 0 14 0 0,0

chráněné bydlení 5 0 33 0 0,0

Rok Výkony

2000 4948

2001 4812

2002 5278

2003 5333

2004 5789

2005 3818

Klienti Doléčovacího centra
– meziroční srovnání

Rok Výkony

1999 123

2000 158

2001 198

2002 262

2003 220

2004 221

2005 172
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DROGOVÉ INFORMAâNÍ
CENTRUM

Drogové informaãní centrum (DIC) bylo zaloÏeno v roce 1999
v rámci projektu PHARE a z povûfiení sekretariátu Meziresortní pro-
tidrogové komise jako centrum poskytující odborné informaãní sluÏ-
by v rámci drogové problematiky. Projekt se postupnû roz‰ífiil na in-
formování vefiejnosti prostfiednictvím internetu a v roce 2000 byla
centrem zaloÏena první internetová poradna pro drogové závislosti
v âeské republice.

V¯CHODISKA, CÍLE A PRINCIPY PROGRAMU 
V˘chodiska, cíle zafiízení

Obsahem projektu DIC jsou aktivity, jejichÏ prostfiednictvím se sna-
Ïí kvalitnû a efektivnû zajistit dostupnost a distribuci specifick˘ch in-
formací, jak pro odbornou vefiejnost a ohroÏenou populaci tak i pro
laiky. Pfiispívá tak nejen ke zkvalitÀování systému péãe o drogovû zá-
vislé, ale i k objektivnímu pohledu vefiejnosti na drogovou problema-
tiku. Prostfiedkem k naplnûní tûchto cílÛ jsou aktivity realizované v rám-
ci tfií relativnû samostatn˘ch ãástí projektu, tj. Drogov˘ informaãní ser-
ver, Drogová poradna a Odborná knihovna.

Poskytované sluÏby
DIC je zamûfiené na dvû klíãové sluÏby – internetové sluÏby a od-

bornou knihovnu. Internetov˘ portál www.sananim.cz nabízí sluÏby
v rámci stránek: www.drogovyserver.cz – Drogov˘ informaãní server
- aktuální informace t˘kající se drogové problematiky; DRAK – drogo-
vé aktuality zasílané jednou t˘dnû v elektronické podobû; www.dro-
govaporadna.cz – anonymní poradenství, informace o drogách
a prevence; www.sananim.cz – informaãní stránky o sdruÏení SANA-
NIM a jeho sluÏbách. DIC rovnûÏ technicko-organizaãnû zabezpeãu-
je provoz stránky primární prevence na www.odrogach.cz. Základní
poskytovanou sluÏbou odborné knihovny je nabídka rozsáhlého
mnoÏství materiálÛ v rÛzn˘ch oblastech, které se dot˘kají drog a dro-
gové závislosti. Nedílnou souãástí pracovní náplnû DIC je i propaga-
ce v˘‰e uveden˘ch aktivit a propagace ãinností a sluÏeb SANANIMu.
DIC je zodpovûdné rovnûÏ za oblast IT a fundraising.

Cílová populace
âinnost Drogového informaãního centra se zamûfiuje na následují-

cí cílovou populaci: ‰iroká vefiejnost, osoby, které jsou v kontaktu
s drogou/uÏivatelem, pracovníci médií, studenti a ostatní para-pro-
fesionálové, politici a administrátofii; odborná vefiejnost, zafiízení
a sítû specifick˘ch sluÏeb.

OBSAH A PRÒBùH PROGRAMU V ROCE 2005
Technicko-organizaãní zabezpeãení projektu 

DIC v roce 2005 poskytovalo své sluÏby v budovû sdruÏení Fokus,
Dolákova 26, Praha 8. Bûhem roku 2005 do‰lo k restrukturalizaci t˘mu
DIC, která umoÏnila kvalitnûj‰í provoz, rozvoj stávajících a v˘voj no-
v˘ch aktivit DIC smûrem k laické i odborné vefiejnosti. T˘m DIC zaji‰-
Èuje aktivity ve sloÏení: vedoucí DIC, koordinátor Drogového infor-
maãního serveru, koordinátor vzdûlávání, koordinátor Drogové po-
radny a knihovník. Externû s t˘mem spolupracuje specialista pro PR
a fundraisingové aktivity a IT odborník. 

V˘voj aktivit programu a jejich obsah
Náv‰tûvnost Internetov˘ch stránek v prÛbûhu roku 2005 rekordnû

stoupla, a to zejména díky vysoké náv‰tûvnosti Drogové poradny.

Pravidelnû aktualizované odborné informace z oblasti prevence a léãby
drogov˘ch závislostí nabízel i v tomto roce Drogov˘ informaãní server
(DIS) www.drogovyserver.cz. V prÛbûhu roku 2005 do‰lo k moderniza-
ci tûchto stránek. V˘znamnou aktivitou r. 2005 bylo zkvalitnûní sluÏby
DRAK (drogové aktuality) o moÏnost pfiímého pfiístupu k avizovan˘m
ãlánkÛm pomocí tzv. „Ïiv˘ch odkazÛ“. Z dÛvodu pfiestûhování DIC do
náhradních prostor, do‰lo v první polovinû ledna k doãasnému uzavfiení
knihovny. Pfiesto jsme v r. 2005 stále roz‰ifiovali knihovnu o nové tituly
a pokraãovala prezentace kniÏních novinek na stránkách DIS. V dÛsledku
rostoucího poãtu projektÛ o.s. SANANIM s vlastní internetovou prezenta-
cí DIC novû vytvofiilo na internetov˘ch stránkách rozcestník. Pfiidány byly
ikony nov˘ch projektÛ. DIC se aktivnû podílel na tvorbû nov˘ch webo-
v˘ch stránek evropsk˘ch projektÛ (http://ep.sananim.cz). Byla vytvofiena
zastfie‰ující webová stránka spolu s webovou prezentací dvou samostat-
n˘ch projektÛ „Vzdûlávání“ http://sananim.cz/vzdelavani a „Pracovní
agentura“ (http://sananim.cz/agentura). Dále byly pfiidány odkazy na me-
diální kampaÀ Drogy a rodiãe http://www.sananim.cz/drogyarodice/
a odkaz Promile SMS http://www.promilesms.cz/. 

V rámci ostatních aktivit se DIC podílelo zejména na pfiípravû a re-
alizaci Ceny Jaroslava Skály. DIC se také podílelo napfi. na lokalizaci
vzdûlávacích aplikací (Drogy a mozek, Promile SMS) pro vefiejnost
vyvinut˘ch v rámci evropské sítû organizací aktivnû provozujících te-
lematické sluÏby v prevenci a léãbû závislostí Prevnet. Za nejv˘-
znamnûj‰í aktivity lze povaÏovat kulturnû preventivní akci s názvem
„ICT Charity Party“ pfii pfiíleÏitosti Mezinárodního dne boje proti dro-
gám. DIC rovnûÏ technicky podpofiilo osvûtovû kulturní akci organi-
zovanou Terénními programy o.s. SANANIM s názvem BENGAS
PROTI DROGÁM II. 

ZHODNOCENÍ V¯SLEDKÒ
A INTERPRETACE STATISTIK
ZpÛsoby hodnocení, kvalita, kvantita, efektivita 

K hodnocení poskytovan˘ch sluÏeb slouÏí sada rÛzn˘ch indiká-
torÛ. Napfi. vyuÏívání internetov˘ch stránek sledujeme pomocí sta-
tistické sluÏby portálu Navrcholu.cz, kde pravidelnû získáváme
údaje o poãtu pfiístupÛ, náv‰tûv a náv‰tûvníkÛ DIS a Drogové po-
radny. Vlastní indikátory sledují dále napfi. poãty dotazÛ zadan˘ch
do Drogové poradny a poãty uÏivatelÛ sluÏby DRAK, jejichÏ údaje
jsou ve speciálním programu pro tuto aktivitu. Kvalita Drogové po-
radny je hodnocena pravidelnû jednou za mûsíc jejím koordináto-
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rem a externím supervizorem a jednou za
ãtrnáct dní vedoucími pracovníky o.s. SA-
NANIM na poradû vedení sdruÏení.

Statistika a její interpretace, trendy
O sluÏby nabízené Drogovou poradnou je

v souãasné dobû rekordnû zv˘‰en˘ zájem
zejména v oblasti pfiístupÛ na stránku.
RovnûÏ do‰lo k rekordnímu poãtu dotazÛ,
které poprvé v historii dosáhlo ãísla 2989.
Poãet náv‰tûvníkÛ DIS se v roce 2005 také
zv˘‰il, rovnûÏ se zv˘‰il i poãet materiálÛ uve-
fiejnûn˘ch na tomto serveru (uvefiejnûno
1116 nov˘ch ãlánkÛ). O sluÏbu DRAK, která
funguje jiÏ ãtvrt˘ rok, byl také velk˘ zájem –
tuto sluÏbu uÏívá jiÏ pfies 1250 náv‰tûvníkÛ
DIS. Knihovna byla v roce 2005 roz‰ífiena cca
o 69 titulÛ na celkov˘ poãet 1975 titulÛ. 

ZÁVùRY, DOPORUâENÍ
A ÚKOLY PRO ROK 2006

Vzhledem k tomu, Ïe o sluÏby DIC a ze-
jména internetového poradenství je znaãn˘
zájem, je nezbytné pracovat na dal‰ím zkva-
litÀování jednotliv˘ch sluÏeb, a tím pfiispívat
ke zvy‰ování informovanosti a sniÏování po-
ptávky po drogách. 

Úkoly pro následující rok: 
Pro rok 2006 vidíme jako klíãové pfiede-

v‰ím tyto aktivity: udrÏet stávající kvalitu po-
skytovan˘ch sluÏeb; udrÏet vysok˘ nárÛst zá-
jmu a dotazÛ do Drogové poradny a zkvalit-
nit tyto stránky umístûním nov˘ch potfieb-
n˘ch informací na základû anal˘zy souãasné
drogové problematiky; roz‰ífiit t˘m odborní-
kÛ, ktefií odpovídají na dotazy v Drogové po-
radnû podle potfieby cílov˘ch skupin; nadá-
le udrÏet plnou spolupráci v rámci fundrai-
singov˘ch aktivit o. s. SANANIM; dal‰í spolu-
práci t˘kající se sbûru informací a vyhledává-
ní zdrojÛ; roz‰ífiení aktivit t˘kajících se pro-
pagace sluÏeb sdruÏení zejména inten-
zivním zv˘‰ením spolupráce s v˘znamn˘mi
médii.

Počty a druhy služeb – meziroční srovnání

Rok Počet přístupů Počet Počet Nové Počet Počet Poskytování

na www stránky dotazů uživatelů články titulů výpůjček/ informací

v Drogové služby na DIS v knihovně /konzultací telefon/

poradně DRAK e-mail

2000 11 094 0 0 145 900 245 0

2001 78 840 1006 0 980 1400 200 400

2002 105 624 2016 888 949 1690 141 252

2003 194 793 1629 1089 1194 1843 156 297

2004 379 504 2112 1205 969 1906 162 280

2005 714 835 2989 1250 1116 1975 0 305

Struktura uživatelů služeb  Drogové poradny – meziročně

Struktura dotazů Drogové poradny podle žádosti klienta za rok 2005

Typ dotazu v roce 2005 Počet dotazů

Potřebuji pomoc 861

Chci pomoci jinému 464

Info o drogách 815

Info o ostatních závislostech (gambling apod) 22

Legislativa 123

Info o zdravotních problémech 387

Reakce na odpověď bez další otázky 160

Diskuzní příspěvek 53

Zájem o práci 12

Ostatní 225

Info o nemocech 132

Informace farmaka 255

Rizika při užívání 401

Kritika 20

Pochvala, poděkování 149

Testování na přítomnost drog v těle 224

Léčba 469

Testování složení drogy 12

Testování na HIV, hepatitidy 25

Drogy a těhotenství/kojení 43



Pokud se t˘ká vyuÏití interaktivní ãásti stránky, tj. skupinového tes-
tu a chatu pro ‰koly, musíme bohuÏel konstatovat, Ïe nebyla pfiíli‰
vyuÏívána. 

DÛvodÛ, proã tomu tak bylo, jsme zjistili hned nûkolik a jsou bo-
huÏel stále stejné jako v roce 2004: v mnoha ‰kolách je sice zavede-
n˘ internet, av‰ak není vyuÏíván dûtmi, protoÏe je dostupn˘ napfiíklad
pouze v fieditelnû. Tam, kde je internet k dispozici dûtem, je poãíta-
ãová uãebna ãasto 100% vyplnûná hodinami informatiky, takÏe není
ãas a prostor na realizaci interaktivního programu. 

Stále také naráÏíme na problém, Ïe mnoho ‰kol realizuje preven-
ci ve ‰kole pouze formálnû. Oproti tomu Rozhodovací hry jsou nav-
‰tûvované hojnû. Za tfii mûsíce jimi pro‰lo 284 náv‰tûvníkÛ stránek.

Vzhledem k povaze projektu nemáme dal‰í pfiesné statistické
údaje tak jako ostatní programy. Pokud ale mÛÏeme usuzovat z úda-
jÛ sluÏby Navrcholu.cz, stránka je hojnû nav‰tûvována, a pfiestoÏe
není zatím pfiíli‰ vyuÏíván ‰kolní program – zejména kvÛli technick˘m
omezením ‰kol, mÛÏeme konstatovat, Ïe uÏivatelé stránky podrob-
nû procházejí, a Ïe stránky pfiispívají ke vzdûlávání v‰ech cílov˘ch
skupiny, a to zejména díky kvalitû, mnoÏství, pfiehlednosti a dostup-
nosti informací.
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INTERNETOVÁ
PRIMÁRNÍ PREVENCE

Projekt je jiÏ nedílnou, nicménû samostatnou souãástí aktivit
Drogového informaãního centra. V roce 2005 pokraãoval dále projekt
internetové primární prevence na adrese www.odrogach.cz a také na
www.primarniprevence.info. Projekt navazuje na akci M·MT Internet
do ‰kol a jeho cílem je shromaÏìovat a uvefiejÀovat ve‰keré seriózní
informace zamûfiené na primární prevenci a zároveÀ poskytovat kon-
krétní nástroje pro její realizaci. Projekt je urãen zejména pedagogÛm,
rodiãÛm a náctilet˘m, coÏ jsou jeho hlavní cílové skupiny, ale také na-
pfi. pedagogicko-psychologick˘m poradnám, ostatním organizacím
zab˘vající se primární prevencí atd. KaÏdá ze tfií hlavních cílov˘ch
skupin má vyãlenûnou vlastní ãást stránky tzv. portál, kde jsou uvefiej-
nûné informace vybrané pfiímo pro danou skupinu. Stránka je dále
rozdûlena na textovou ãást, diskusní fóra a interaktivní ãást. Textová
ãást obsahuje informaãní texty pro v‰echny cílové skupiny. V diskus-
ních fórech mohou vymûÀovat své názory náv‰tûvníci buì v rámci
jednotliv˘ch portálÛ, nebo mohou diskutovat jednotlivé cílové sku-
piny.

Dal‰í ãástí stránky jsou také individuální vûdomostní testy, které
jsou pfiizpÛsobeny rÛzn˘m cílov˘m skupinám, tedy – uãitelÛm, rodi-
ãÛm a dûtem (ty jsou rozãlenûny dále pro dûti ve vûku 6–18 let do
nûkolika vûdomostních skupin). KaÏd˘ náv‰tûvník si tak mÛÏe sám ãi
se sv˘mi dûtmi vyzkou‰et své znalosti a poznat oblast, na které by
mûl dále pracovat ve své rodinû nebo ve ‰kole. V˘sledky testu je
moÏné vytisknout ve formû vysvûdãení s hodnocením.

V˘znamnou ãástí nabídky je interaktivní ãást, která je urãena ‰ko-
lám. Jedná se o naprosto unikátní v˘ukov˘ program zamûfien˘ na pri-
mární prevenci. Obsahuje skupinov˘ test a chat s odborníkem a na-
bízí ‰kolám v rámci textové ãásti mnoho doplÀujících informaãních
materiálÛ a konkrétních návodÛ. Program je urãen rÛzn˘m vûkov˘m
skupinám dûtí základních a stfiedních ‰kol, podle ãehoÏ je také roz-
ãlenûn. Stejnû jako u individuálních testÛ je moÏné na konci progra-
mu vytisknout vysvûdãení s hodnocením absolventÛ programu.

V loÀském roce jsme roz‰ífiili interaktivní ãást také o tzv. rozhodo-
vací hry, kde si náv‰tûvník stránky mÛÏe vyzkou‰et, jak by se mohl za-
chovat v rÛzn˘ch kritick˘ch situacích spojen˘ch s návykov˘mi látka-
mi a hry by mu mûly pomoci najít moÏná fie‰ení tûchto situací a po-
ukázat na jejich dÛsledky. 

Za rok 2005 nav‰tívilo stránky („navrcholu.cz“) celkem 18 568 ná-
v‰tûvníkÛ. Na jeden den (vãetnû sobot a nedûlí) tak pfiipadá v prÛ-
mûru 50 originálních pfiístupÛ (uÏivatelÛ), tzn. Ïe do‰lo ke zv˘‰ení
o 30 pfiístupÛ za den oproti roku 2004. Stránky jsou nav‰tûvovány
pfiedev‰ím ve v‰edních dnech, kdy je nav‰tívilo prÛmûrnû 60–80
uÏivatelÛ kaÏd˘ v‰ední den.

Náv‰tûvnost stránky se zv˘‰ila zejména ve druhém pololetí roku
2005 spolu s uvefiejnûním rozhodovacích her, propagací v rámci kam-
panû Drogy a rodiãe a zaãátkem nového ‰kolního roku. Na základû
statistick˘ch údajÛ od sluÏby Navrcholu.cz mÛÏeme konstatovat, Ïe
uÏivatelé stránky také podrobnû procházeli. Tento fakt vypl˘vá z úda-
je o poãtu shlédnut˘ch stránek v porovnání s poãtem náv‰tûvníkÛ (ori-
ginálních pfiístupÛ) a z na‰í evidence ãetnosti ãtení jednotliv˘ch textÛ.
V loÀském roce pfiipadá na jednoho náv‰tûvníka 16 shlédnut˘ch strá-
nek. Prozatím evidujeme 466 registrovan˘ch uÏivatelÛ stránek, z nichÏ
vût‰ina jsou pedagogiãtí pracovníci. Vûková struktura uÏivatelÛ se v˘-
znamnû nezmûnila. 

Celkový přehled statistických dat projektu

Položka 2004 2005

Celkový počet registrovaných návštěvníků 261 466

z toho:

– náctiletých 155 197

– učitelů 64 91

– rodičů 97 240

Registrovaní uživatelé podle věku:

11–20 let 46 122

21–30 47 75

31–40 33 45

41–50 27 44

51 a výše 11 13

Celkový počet originálních  přístupů 7326 18568

Průměrný denní počet přístupů (vč. víkendů) 20 50

Počet diskusních fór celkem 15 15

Počet diskusních příspěvků celkem 177 356

z toho v portálu:

– rodiče 50 106

– učitelé 16 20

– náctiletí 111 230
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PORADNA PRO RODIâE
– KAPO
V¯CHODISKA, CÍLE A PRINCIPY PROGRAMU
V˘chodiska, cíle zafiízení

Projekt byl zahájen v záfií 2004 jako reakce na stále vzrÛstající po-
tfiebu zapojení rodiãÛ a ostatních rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ do procesu
léãby o uÏivatele návykov˘ch látek. Základním v˘chodiskem práce je
fakt, Ïe závislost je onemocnûním celé rodiny a intensivní práce
s rodinou má v˘znamn˘ vliv na motivaci klienta k abstinenci a v˘raz-
nû zvy‰uje efektivitu celého léãebného procesu klienta.

Poskytované sluÏby
Klíãovou sluÏbou, kterou Poradna pro rodiãe poskytuje je dlou-

hodob˘ podpÛrn˘ terapeutick˘ kontakt. Dal‰í poskytované sluÏby:
Krátkodobé a stfiednûdobé poradenství; skupinová a individuální
psychoterapie rodiãÛ; jednorázové poradenství; poskytnutí infor-
mace; telefonické a webové poradenství; v indikovan˘ch pfiípadech
dal‰í specializované sluÏby (krizová intervence, rodinná terapie, pá-
rová ãi manÏelská terapie). 

Zafiízení úzce spolupracuje s ostatními programy v systému péãe
a léãby o drogovû závislé uvnitfi o.s. SANANIM i mimo nûj a s nûkte-
r˘mi dal‰ími pomáhajícími institucemi sociální sítû (napfi. právní po-
radna A.N.O.).

Cílová populace
– Rodiãe uÏivatele drog v jakékoli fázi v˘voje problému (experi-

ment, uÏivatel, závisl˘, v léãbû ãi po ní);

– Partnefii, prarodiãe, sourozenci a ostatní blízké osoby problémo-
vého uÏivatele drog;

– Pedagogové

– Spádová oblast je Praha a blízké okolí (limitem je schopnost do-
jíÏdût).

OBSAH A PRÒBùH PROGRAMU V ROCE 2005
Technicko-organizaãní zabezpeãení projektu 

Poradna pro rodiãe je faktickou i koncepãní souãástí multifunkãního
prostoru Café Therapy, kter˘ zahrnuje kavárnu s restaurací (vã. nekufiác-
ké ãásti), dûtsk˘ koutek, obchod s keramikou, vzdûlávací centrum
a vlastní poradenské prostory. Souãástí prostor je konferenãní místnost
vyuÏívaná pro skupinová sezení, pro vzdûlávání zamûstnancÛ
SANANIMu i jin˘ch organizací, ale i k setkáním odborné vefiejnosti.

Tento prostor byl otevfien v listopadu 2005. Do této doby pro-
gram sídlil v prozatímních prostorách na Praze 8.

Personálnû byl projekt zaji‰tûn psychoterapeutem na 0,4 úvazku
a koterapeutem, kter˘ byl zamûstnán ke konci roku na 0,5 úvazku.

V˘voj aktivit programu a jejich obsah
Práce s klienty zahájená v záfií 2004 pokraãovala kontinuálnû

i v prÛbûhu roku 2005. V kontaktu bylo 29 rodiãÛ, z toho 9 pfie‰lo
z roku 2004. Z celkového poãtu 29 ‰lo pouze v pûti pfiípadech
o jednorázov˘ kontakt, dva pfii‰li jen 2x. U témûfi 31 % rodiãÛ se jed-
nalo o dlouhodob˘ podpÛrn˘ kontakt pfiesahující prÛmûrn˘ poãet
náv‰tûv 14. 11 rodiãÛ vyhledalo stfiednûdob˘ kontakt, kde byl prÛ-
mûrn˘ poãet náv‰tûv 6x. Rodinné terapie se úãastnilo 10 rodin, 1x se
vyskytla párová terapie (poãet sezení 24). 

Z uvedeného je zfiejmé, Ïe nejfrekventovanûj‰í sluÏbou, kterou
vyhledala více neÏ tfietina rodiãÛ (40 %) byl stfiednûdob˘ kontakt.

Druhou v˘znamnou skupinu (28 %) tvofií rodiãe, ktefií mûli zájem
o dlouhodob˘ kontakt. Jako zajímavá se nám jeví skuteãnost, Ïe
vcelku malou skupinu (celkem pouze 24 %) tvofiily velmi krátkodobé
kontakty (1–2x). Domníváme se (a první zku‰enosti to potvrzují), Ïe
nárÛst v této oblasti pfiijde s pfiesídlením programu do nov˘ch pro-
stor. 

Na celkovém poãtu klientÛ (niÏ‰í vzhledem k pfiedpokládanému
v projektu) se podle na‰eho názoru odrazilo nevhodné umístûní po-
radny (do fiíjna sídlila v náhradních prostorách) i skuteãnost, Ïe po-
radna do dubna 2005 nemûla kmenového zamûstnance. âást zá-
jemcÛ bylo proto tfieba odkazovat do jin˘ch sluÏeb.

ZHODNOCENÍ V¯SLEDKÒ
A INTERPRETACE STATISTIK
ZpÛsoby hodnocení, kvalita, kvantita, efektivita

Hodnocení efektivity poskytovan˘ch sluÏeb probíhá podle násle-
dujících hledisek: poãet klientÛ v programu, poãet v˘konÛ, spolu-
práce s dal‰ími zafiízeními, prÛmûrná délka spolupráce s rodiãem,
kvalita vztahu dítû rodiã. Hodnocení kvality a efektivity sluÏeb pro-
bíhá kontinuálnû prostfiednictvím standardizovan˘ch metod a po-
stupÛ pfiedev‰ím: na poradách vedoucího s odborn˘m fieditelem
(vnitfiní supervize), v rámci vnûj‰í supervize zafiízení, v rámci porad
odborné rady a porad vedení, v rámci jednání Správní rady.

Statistika a její interpretace, trendy

Ze statistick˘ch údajÛ zatím není moÏné nic vyvozovat vzhledem
k personálnímu obsazení a prostorov˘m moÏnostem do listopadu
2005, které byly zpÛsobeny v˘razn˘m podfinancováním projektu.

ZÁVùRY, DOPORUâENÍ
A ÚKOLY PRO ROK 2006

Úkoly pro rok 2006: 

• Stabilizace programu a roz‰ífiení sluÏeb o rodiãovskou skupinu
a volnoãasové aktivity pro rodiãe;

• Pfiíprava na certifikaãní proces;

• Roz‰ífiení sítû spolupracujících zafiízení;

• Posílení personálního obsazení;

• Dovybavení nov˘ch prostor potfiebn˘m mobiliáfiem.
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PRÁCE S KLIENTY 
VE VAZBù A VE V¯KONU
TRESTU

Program „Práce s uÏivateli drog ve vazbû a v˘konu trestu“ je reali-
zován od roku 1998 jako roz‰ifiující projekt Kontaktního centra SA-
NANIM. V souãasné dobû se jedná o program stabilizovan˘, kter˘ se
stal nedílnou souãástí komplexních sluÏeb sdruÏení pro drogové kli-
enty v konfliktu se zákonem, nejen v regionu HMP. 

Projekt se zamûfiuje na prevenci a léãbu pro problémové uÏivate-
le drog a drogovû závislé osoby v konfliktu se zákonem s cílem mo-
tivovat je ke zmûnû Ïivotního stylu.

V¯CHODISKA, CÍLE A PRINCIPY PROGRAMU 
V˘chodiska, cíle zafiízení

Obecn˘m cílem projektu je realizace preventivního a léãebného
programu pro uÏivatele drog v konfliktu se zákonem s cílem motivo-
vat klienta ke zmûnû Ïivotního stylu (prevence kriminality, prevence
relapsu, prevence ‰ífiení infekãních onemocnûní v populaci - public
health) a umoÏnûní kontaktu klienta s poskytovan˘mi sluÏbami ná-
sledné péãe na svobodû. 

Mezi základní cíle práce ve vazebních vûznicích patfií navázání kon-
taktu s klientem ve v˘konu vazby nebo v˘konu trestu odnûtí svobody,
nejlépe jiÏ v prÛbûhu pfiípravného fiízení. Bûhem spolupráce je úãelem
kontaktu motivovat klienta ke zmûnû v jeho postojích k drogovému
zpÛsobu Ïivota, k náhledu na rizika uÏívání – vyuÏívání principu harm
reduction. 

V ideálním pfiípadû je cílem zprostfiedkování léãby a následná ab-
stinence tak, aby se mohl klient po propu‰tûní z v˘konu vazby, popfi.
v˘konu trestu snáze zaãlenit do spoleãnosti. U klientÛ s dlouh˘m VTOS
(v˘kon trestu odnûtí svobody) se jedná i o zprostfiedkování léãby na
Specializovaná oddûlení vûznic s moÏností následného doléãování
po propu‰tûní na svobodu. Prostfiedkem podpory a stabilizace klienta
pfii adaptaci na novou situaci a pfii motivaci ke zmûnû je individuální
poradenství a skupinové aktivity ve vûzení. Cílem u právû nemotivova-
n˘ch klientÛ do léãby je poskytnout jim informace o nabízen˘ch sluÏ-
bách programu ve VV, navázání klientÛ na sluÏby K-centra o. s. SANA-
NIM a dal‰í zafiízení léãebné péãe po propu‰tûní na svobodu a také
prevence ‰ífiení infekãních hepatitid a viru HIV v populaci.

Cílem spolupráce s klientem v pfiedrozsudkové fázi je zkrácení jeho
pobytu ve v˘konu vazby, popfiípadû za souãinnosti s Probaãní a me-
diaãní sluÏbou âR náhrada hrozícího nepodmínûného trestu uloÏe-
ním trestu alternativního, v jehoÏ rámci mÛÏe b˘t klientovi soudem
uloÏena i tzv. pfiimûfiená povinnost. Tu mÛÏe pfiedstavovat napfi. po-
vinnost podrobit se vhodnému typu ambulantní nebo ústavní léãby.

Poskytované sluÏby
Kontaktní práce; Sociální práce/case managment; Individuální pora-

denství; Pfiedv˘stupní poradenství; Poradenství pro rodiãe a blízké
osoby; Písemn˘ kontakt; Informaãní semináfie pro skupiny obvinûn˘ch
a odsouzen˘ch v programu; Spolupráce s probaãní a mediaãní sluÏ-
bou pfii uloÏení trestní alternativy, kontakt s institucemi návazné léãeb-
né péãe; Asistenãní sluÏby; Postpenitenciární péãe.

Cílová populace
Cílovou populací rozumíme osoby experimentující s návykov˘mi

látkami, problémové uÏivatele drog a drogovû závislé osoby, které
se dostaly do konfliktu se zákonem a jsou stíhány na svobodû nebo

vazebnû, popfiípadû se jiÏ nacházejí ve v˘konu trestu odnûtí svobo-
dy. Dále pak jejich rodinné pfiíslu‰níky, partnery ãi osoby blízké.

OBSAH A PRÒBùH PROGRAMU V ROCE 2005
Technicko-organizaãní zabezpeãení projektu 

Tfii realizátofii programu pracují pod pravidelnou externí supervizí
a intervizí s t˘mem K-centra o. s. SANANIM, jsou ãleny Sekce
Drogov˘ch sluÏeb ve vûzení pfii A.N.O., která pfiipravovala podklady
pro vytvofiení standardÛ péãe o klienty ve v˘konu vazby a ve v˘konu
trestu odnûtí svobody. Pracovníci programu jsou tak v pravidelném
kontaktu s ostatními realizátory drogov˘ch sluÏeb ve vûznicích
v âeské republice, ktefií se zab˘vají zavádûním systematické péãe
o uÏivatele drog ve VV a VTOS. 

Zázemí programu vytváfií prozatím kanceláfi Kontaktního centra
o. s. SANANIM a je zde v souãasné dobû kontinuálnû zpracovávána
ve‰kerá administrativa. Jsou zde také realizovány jak telefonické kon-
takty, tak osobní kontakty s klienty programu, jejich rodinn˘mi pfiíslu‰-
níky a blízk˘mi osobami. Ve vûznicích jsou k dispozici pracovníkÛm
programu konzultaãní místnosti. Vzhledem k roz‰ifiujícímu se spektru
sluÏeb je tento prostor nevyhovující a bude nutné zajistit pro tento
program samostatné prostorové zázemí.

V˘voj aktivit programu a jejich obsah 
V r. 2005 vyuÏilo sluÏeb programu 158 osob. Realizace programu

probíhala v roce 2005 pfiedev‰ím ve spolupráci s Vazební vûznicí
Praha-Ruzynû (dále VVR). Mûla obdobn˘ charakter jako v pfiede‰lém
roce a nadále se dafiilo prohlubovat vzájemnou spolupráci a propo-
jení nabízen˘ch sluÏeb programu pro klienty ve VV i VTOS.
Spolupráce s VVR je vymezena dohodou, která konkrétnû vymezuje
pravidla a podmínky poskytování sluÏeb pro klienty s drogovou ana-
mnézou v konfliktu se zákonem.

V roce 2005 dva pracovníci projektu docházeli jiÏ standardnû do
této vûznice pravidelnû jednou za t˘den na individuální poraden-
ství s klienty. Pracovníci poradny drogové prevence se i nadále vû-
nují prÛbûÏnému mapování situace a kontaktují novû pfiíchozí obvi-
nûné a také, na základû zdravotního a psychologického vy‰etfiení,
nabízejí úãast v programu indikovan˘m klientÛm. 

V leto‰ním roce docházeli, bohuÏel zatím nepravidelnû, pracovní-
ci programu také do druhé praÏské Vazební vûznice Praha - Pankrác
(dále VVP). Nárazovû byly poradenské sluÏby poskytovány i na
Oddûlení v˘konu trestu pro Ïeny ve Vûznici ¤epy. V leto‰ním roce
jsme také byli osloveni zástupci Vûznice Pfiíbram k moÏné dohodû
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o spolupráci. Bûhem celého roku probíhal
korespondenãní kontakt s klienty ve VTOS
v dal‰ích mimopraÏsk˘ch vûznicích. V návaz-
nosti na minulá období realizujeme, spoleã-
nû s pracovníky Probaãní a mediaãní sluÏby
(dále jen PMS), pfiedná‰kové bloky pro sku-
piny klientÛ ve VVP a VVR pro muÏe, Ïeny
i mladistvé. 

ZHODNOCENÍ V¯SLEDKÒ
A INTERPRETACE STATISTIK
ZpÛsoby hodnocení, kvalita,
kvantita, efektivita

Hodnocení práce a efektivity probíhá sou-
bûÏnû s hodnocením práce pfiímo v Kon-
taktním centru o. s. SANANIM. Nutností je pfii
realizaci projektu pracovní zázemí pro stálé
pracovníky projektu. Jedná se pfieváÏnû o vy-
fiizování administrativy, písemn˘ch, telefonic-
k˘ch i osobních kontaktÛ se spolupracujícími
institucemi, rodinou i samotn˘m klientem. 

Zhruba 2/3 klientÛ programu pfiechází
z v˘konu vazby do v˘konu trestu a plánová-
ní, realizace následné péãe se komplikuje,
léãba se tak odkládá o fiadu mûsícÛ, coÏ
komplikuje hodnocení úspû‰nosti a efektivi-
ty projektu.

Statistika a její interpretace, trendy
Bûhem roku jsme písemnû doporuãili do

léãby ve v˘konu trestu (dále jen VT) 23 klien-
tÛ, ktefií se rozhodli na základû na‰ich infor-
mací poÏádat o zafiazení na Specializované
oddûlení ve VTOS, které nabízí léãebnou
péãi jiÏ v rámci v˘konu trestu. V roce 2005
jsme pracovali s 24 klienty na zprostfiedková-
ní následné léãby. 

Prozatím se podafiilo sedmi klientÛm po
propu‰tûní z VV a VTOS navázat na násled-
né léãebné programy, tfiem do ambulantních
programÛ, tfiem do komunity, jednomu do
doléãovacího programu. Dal‰ích 12 klientÛ
programu dlouhodobû pracuje na nástupu
do následné léãby a ãekají jen na rozhodnu-
tí soudu o udûlení trestu nebo alternativy ãi
na konec trestu odnûtí svobody. 

Nûkteré nové klienty z VVR se podafiilo na-
vázat na sluÏby Kontaktního centra. Jsme
v dlouhodobém písemném kontaktu s klien-
ty ve VTOS. S 28 klienty jsme v rámci kon-
traktu spolupracovali s probaãními pracov-
níky na udûlení trestní alternativy. 25 infor-
maãních semináfiÛ se zúãastnilo 200 poten-
ciálních klientÛ programu.

ZÁVùRY, DOPORUâENÍ
A ÚKOLY PRO ROK 2006

V pfií‰tím roce plánujeme realizaci a roz‰í-
fiení poskytovan˘ch sluÏeb ve Vazební vûz-

Klienti a poskytované služby
programu ve VV a VTOS

Muži Ženy

Celkem

kontaktovaných klientů 112 46

Klienti z r. 2004 21 12

Nově navázaní klienti 91 34

Poradenství 228 109

Písemný kontakt 167 52

Asistence 3 0

Zprostředkování

následné péče 10 14

Spolupráce s PMS 15 13

Informace/

zprostředkování

léčby ve VTOS 19 4

Celkový přehled kontaktů s klienty programu

Jednorázový kontakt Opakovaný kontakt

Klienti Písemný Osobní Písemný Osobní

Muži 26 27 141 201

Ženy 5 9 47 100

Celkem kontaktů 31 36 188 301

nici Praha-Ruzynû. Pracovníci projektu by
mûli do VVR docházet dvakrát t˘dnû.
Souãasnû plánujeme nadále realizovat
v praÏsk˘ch vazebních vûznicích informaãní
semináfie ve spolupráci s PMS zamûfiené na
zv˘‰ení povûdomí mezi obvinûn˘mi klienty
ve vazbû i v˘konu trestu. Spolupráci s ostat-
ními vûznicemi, kde je odsouzena ãást klien-
tÛ s trval˘m pobytem v Praze, budeme smû-
fiovat k realizaci pfiedv˘stupního poradenství
a zprostfiedkování následné péãe pfii návratu
a integraci klientÛ do dal‰ího Ïivota.

Hlavním cílem pro pfií‰tí rok je místní osa-
mostatnûní programu a vytvofiení podmínek
pro efektivní postpenitenciární péãi pro klien-
ty programu. V pfiípadû, Ïe budou vytvofieny
specifické standardy pro tento typ sluÏeb,
bude se program ucházet o udûlení certifi-
kace.
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Zdravotnické zafiízení
SANANIM

Nestátní zdravotnické zafiízení SANANIM (dále ZZ SANANIM)
sdruÏuje od r. 1998 Denní stacionáfi (DST), Kontaktní centrum (KC)
a Doléãovací centrum (DOC). V r. 2003 k tûmto tfiem pfiibylo ãtvrté
pracovi‰tû – Centrum ambulantní detoxifikace a substituce (CA-
DAS). ZZ SANANIM netvofií samostatnou organizaãní jednotku, ale
odborn˘ úsek, v nûmÏ za jednotlivá pracovi‰tû dle organizaãního
fiádu o.s. SANANIM zodpovídají jejich vedoucí a odborní fieditelé.
Garantem odbornosti zdravotní péãe je odborn˘ zástupce nestátní-
ho zdravotnického zafiízení (vrchní lékafi, od r. 2001 odborn˘ fieditel
pro zdravotní péãi). Odborné vedení se soustfieìuje zejména na
kvalitu odborné práce s klienty, její fiádnou dokumentaci a vykazová-
ní, hygienické aspekty a vzdûlávání personálu. 

PÉâE POSKYTOVANÁ ZZ SANANIM
ZZ v rámci své základní odbornosti poskytuje ambulantní psychi-

atrickou a psychoterapeutickou péãi, péãi denního psychoterapeu-
tického stacionáfie a dal‰í sluÏby (sociální práce). Mimo to je v KC
poskytována základní zdravotní péãe o somatická onemocnûní, coÏ
má v˘znam pfiedev‰ím pro klientelu, která obvykle ve zdravotnic-
k˘ch sluÏbách o‰etfiení nevyhledává. Cílovou skupinou jsou klienti
s diagnózou „‰kodlivé uÏívání návykov˘ch látek“ a „závislost na ná-
vykov˘ch látkách“ s vymezením pfiedev‰ím pro nealkoholové drogy. 

KLIENTI A SPEKTRUM UÎÍVAN¯CH DROG
Hlavními uÏívan˘mi drogami v na‰í klientele jsou opiáty a stimulan-

cia. Mezi opiáty je to pfiedev‰ím heroin, pfiíleÏitostnû se objevuje
hydrocodon – „braun“ a v posledních letech získlává na v˘znamu ne-
legálnû získávan˘ buprenorfin – Subutex, kter˘ ve skupinû opiátÛ zau-
jímal v r. 2004 témûfi 25 % a v r. 2005 jeho podíl dramaticky stoupnul
na 43 %. Stimulaãní drogy jsou v˘hradnû zastoupeny pervitinem, v˘-
skyt kokainu nebyl zaznamenán s v˘jimkou ojedinûl˘ch pfiípadÛ kon-
cem 90. let. 

Vzájemn˘ pomûr opiátÛ a pervitinu se v období 1999–2001 ustá-
lil na 3 : 1 ve prospûch opiátÛ, v r. 2002 v‰ak do‰lo k pfiekvapivému
zvratu a vzájemn˘ pomûr se vyrovnal témûfi na 1:1. V letech 2003
a 2004 opiáty dále mírnû klesaly i pfiesto, Ïe do statistiky ZZ SANA-
NIM vstoupily údaje z nového pracovi‰tû CADAS, které má pfieváÏ-
nû opiátovou klientelu. V r. 2005 dochází opût k vyrovnání na pomûr
témûfi 1 : 1, pokud v‰ak odeãteme údaje z pracovi‰tû CADAS, je po-
mûr 3 : 4 ve prospûch pervitinu. 

Zastoupení cannabisu od r. 2000 do r. 2004 trvale klesalo, rok
2005 s 2,8 % nepfiiná‰í zmûnu oproti roku pfiedchozímu. Pokud tito
klienti vÛbec pfiicházejí, jde obvykle o psychické komplikace koufie-
ní marihuany. Ostatní drogy se vyskytují okrajovû u polymorfních uÏi-
vatelÛ, jejich podíl v klientele ZZ SANANIM (poloÏka “jiné a kombi-
nace” v tabulce 1) se v‰ak v r. 2004 zv˘‰il o 1/3, z 4,5 % na 7,2 %, v r.
2005 dosáhl 10,1 %. U Ïen je vzrÛst v této poloÏce oproti r. 2003
témûfi dvojnásobn˘. Od r. 2003 zaznamenáváme urãit˘, i kdyÏ ne-
velk˘ podíl klientÛ s dominující drogou alkohol, coÏ odpovídá otev-
fiené koncepci i potfiebám klientely. V r. 2005 tento podíl ãinil 2,5 %
více byl alkohol zastoupen u Ïen neÏ u muÏÛ. 

Pomûr muÏi/Ïeny byl v r. 2000 46 : 54 %, od té doby v‰ak podíl
Ïenské klientely v˘znamnû poklesl (v r. 2001 66 : 34%, v r. 2002
70 : 30 %, v r. 2003 62 : 38 %, v r. 2004 rovnûÏ 62 : 38 %), a to pfie-
sto, Ïe zaãal fungovat specifick˘ program pro tûhotné Ïeny a matky

s dûtmi. Pomûr 64 : 36 % v r. 2005 znamená dal‰í mírn˘ pokles podí-
lu Ïen v na‰í klientele. Pokusy o zavedení dal‰ích gender sensitivních
programÛ se zatím nezdafiily.

Podíl injekãních uÏivatelÛ se do r. 2000 trvale zvy‰oval, v r. 2001
v‰ak poprvé poklesl na 86,5 % oproti 97 % v r. 2000 a dále se sniÏu-
je (v r. 2002 80,4 %, v r. 2003 78 %, v r. 2004 76,5 %, v r. 2005 75 %).
Ve specifické klientele CADAS v‰ak tento podíl ãiní více neÏ 90 %. 

Podíl klientÛ s evidovan˘mi somatick˘mi a psychick˘mi kompli-
kacemi v pfiedechozích letech trvale narÛstal (rok 2000 – 20,5 %,
2001 – 28,3 %, 2002 – 34,5 %, 2003 – 42 %, 2004 – 48 %), v r.
2005 se ponûkud sníÏil (43 %). Mezi somatick˘mi komplikacemi
(jimiÏ trpí 47 % klientÛ) pfievládají hepatitidy B a C, které zejména
CADAS registruje aÏ u 60 % své klientely. Z psychick˘ch komplika-
cí (38 % v‰ech klientÛ, v CADAS více neÏ 70 %) jsou nejãastûj‰í to-
xické psychózy, úzkostné stavy, poruchy osobnosti a zejména de-
prese, jimÏ vûnujeme stále vût‰í a zamûfienou pozornost (speciál-
ní dotazníky, ‰kály, cílená farmakoterapie). ZZ SANANIM se na ná-
roãnou léãbu ambulantních klientÛ s duálními diagnózami a soma-
tick˘mi komplikacemi jiÏ fiadu let programovû zamûfiuje jako jeden
z mála poskytovatelÛ péãe v âR a spolupracuje s fiadou odborn˘ch
pracovi‰È. 

SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉâE 
ZZ SANANIM poskytuje od r. 1998 stále vût‰í poãet v˘konÛ stále

vût‰ímu poãtu klientÛ. V období do r. 2002 trvale rostl poãet v˘ko-
nÛ skupinové a individuální práce. Rok 2003 pfiinesl dal‰í zv˘‰ení
poãtu v˘konÛ individuální práce a sociální intervence, ale ménû sku-
pinov˘ch v˘konÛ neÏ v pfiedchozích letech. V r. 2004 a rovnûÏ v r.
2005 jsme zaznamenali pokraãování tohoto trendu ve skladbû v˘ko-
nÛ. Znamená to, Ïe podstatnû roste podíl individuální práce v ne-
prospûch práce skupinové. DÛraz na individuální práci a sociální in-
tervenci je sice pfii stále komplikovanûj‰í klientele dÛleÏit˘, trend
smûfiující k poklesu v˘znamu skupinov˘ch terapií v‰ak nepokládáme
za zdrav˘. Neuspokojiv˘ je rovnûÏ nízk˘ podíl práce s rodinou, kte-
r˘ se po stagnaci v letech 2003–2005 v r. 2005 dále sníÏil. 

Poskytování základní zdravotní péãe v KC oproti r. 2004 v˘raznû
vzrostlo (o více neÏ 1/3). 

PrÛmûrn˘ poãet v˘konÛ na jednoho klienta – indikátor intenzity
péãe a schopnosti udrÏet klienta v programu – od r. 2003 stoupá,
coÏ se potvrzuje i v r. 2005 oproti pfiedchozímu roku. Tento in-
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dikátor ov‰em shrnuje údaje jak krátkodo-
b˘ch intervencí v KC a ãásteãnû i v CADAS,
tak ze stfiednûdob˘ch léãebn˘ch, do-
léãovacích a substituãních programÛ, kde
je intenzita péãe a schopnost udrÏet klien-
ta velmi dobrá. Bez KC je prÛmûrn˘ poãet
v˘konÛ 11,8. 

ZHODNOCENÍ, ZÁVùRY
A V¯HLEDY 

Statut zdravotnického zafiízení je pro kli-
enty jistou garancí kvality, pro organizaci ne-
zanedbatelnou právní ochranou a pro od-
bornou vefiejnost faktorem usnadÀujícím ko-
munikaci a spolupráci ve prospûch klientÛ. 

Profesionalita poskytované péãe i její do-
kumentování má stabilnû dobrou úroveÀ.
Zlep‰ila se rovnûÏ komunikace na zdravot-
nické úrovni smûrem navenek. ZkvalitÀuje se
vnitfiní i vnûj‰í vzdûlávání pracovníkÛ. 

V r. 2005 se podafiillo zavést systematic-
kou psychiatrickou péãi o klienty terapeutic-
k˘ch komunit Nûmãice a Karlov. 

V‰echny sloÏky ZZ SANANIM v r. 2005
úspû‰nû pro‰ly certifikací a obdrÏely certifi-
kát odborné zpÛsobilosti Rady vlády pro ko-
ordinaci protidrogové politiky. 

SluÏby poskytované ZZ SANANIM jsou
zdravotní péãí podle zákona ã. 48/1997
o vefiejném zdravotním poji‰tûní, na niÏ má
poji‰tûnec zákonn˘ nárok. Zatím má uzavfie-
nou smlouvu s V‰eobecnbou zdravotní po-
ji‰Èovnou pouze pracovi‰tû CADAS na am-
bulantní psychiatrickou péãi (od ãervna
2004). V˘‰e úhrad od VZP je v‰ak spí‰e do-
plÀkem stále nezbytn˘ch vefiejn˘ch dotací,
protoÏe platby jsou nastaveny na extenzivní
lékafiskou péãi, coÏ je v protikladu k intenziv-
ní komplexní péãi, kterou poskytujeme,
a která odpovídá potfiebám klientely. Pfiesto
je stávající smlouva s VZP pro nás dÛleÏit˘m
mezníkem, protoÏe otevfiela moÏnost pfie-
depisovat potfiebné léky a indikovat potfieb-
ná vy‰etfiení v somatick˘ch a zejména v psy-
chiatrick˘ch indikacích, jejichÏ poãet v na‰í
praÏské klientele trvale a v˘raznû narÛstá. 

V r. 2006 hodláme roz‰ífiit spektrum slu-
Ïeb o 1–2 ambulantní terapeutické skupiny
a plánujeme pfievedení dokumentace a evi-
dence zdravotnick˘ch v˘konÛ na pracovi‰ti
CADAS na speciální PC program. Budeme
dále usilovat o roz‰ífiení smlouvy na ostatní
zdravotní poji‰Èovny a na úhrady péãe den-
ního stacionáfie. 

Klienti a drogy v ZZ SANANIM, 2005

Položka Muži Ženy Celkem Celkem

v %

Opiáty 345 182 527 36,6

v tom Subutex 116 68 184 35

Cannabis 25 16 41 2,8

Pervitin 391 195 586 40,7

Alkohol 14 22 36 2,5

Jiné a kombinace 86 60 146 10,1

Celkem „živá kartotéka“ 917 523 1440

Injekční užívání 74% 76% 75%

Somatické komplikace 48% 46% 47%

Psychické komplikace 36% 40% 38%

Struktura poskytované péče ZZ SANANIM;
Vývoj 2002–2005 (procenta z celkového počtu výkonů)

Položka 2002 2003 2004 2005

Skupinová terapie 48 43 32 28

Individuální práce 30 33 44 47

Sociální intervence 7 8 12 12

Práce s rodinou 5 5 4 3

Somatická péče 10 11 8 10

Celkem 100 100 100 100

Rozsah a struktura poskytované péče ZZ SANANIM,
2005 (počty výkonů a klientů)

Položka 2005

Skupinová terapie 3350

Individuální práce 5491

Sociální intervence 1436

Práce s rodinou 404

Somatická péče 1166

Celkem 11635

Počet klientů 2422*

Průměr výkonů na 1 klienta 9,25

(11,8)

* Počet klientů uvedený v této tabulce se liší od tzv. „živé kartotéky“ v tabulce 1, protože jsou za-
počítáni i anonymní klienti KC, kterým byly uvedené výkony poskytnuty.

Rozsah a struktura poskytované péče ZZ SANANIM;
Vývoj 1998–2005 (počty výkonů a klientů).

Položka 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Skupinová terapie 1232 3019 4192 4739 4598 4252 3556 3350

Individuální práce 1268 1760 2823 4404 2871 3109 4912 5491

Sociální intervence 181 62 260 1365 690 789 1397 1436

Práce s rodinou 616 505 467 662 512 533 517 404

Somatická péče 326 871 1045 976 981 1095 857 1166

Celkem 3623 6217 8787 12146 9652 9778 11239 11635

Počet klientů 465 590 523 1503 1251 1508 1331 2422

Průměr výkonů

na 1 klienta 7,6 10,5 11,2 8,1 7,7 6,5 8,44 9,25



Ostatní projekty
Vedle 10 základních projektÛ sdruÏení re-

alizuje mnoho dal‰ích doplÀkov˘ch, roz‰ifiu-
jících ãi specificky orientovan˘ch projektÛ
a aktivit, zamûfien˘ch na specifick˘ problém
ãi populaci, vzdûlávání ãi rozvoj drogové
politiky. Mezi projekty a aktivity roz‰ifiující
základní rámec poskytovan˘ch sluÏeb patfií
zejména sluÏby nabízené romské populaci,
matkám a jejich dûtem, rodiãÛm na‰ich kli-
entÛ a základní poradenství v‰em ohroÏe-
n˘m drogou ãi drogovou závislostí. 

SdruÏení dále realizuje fiadu aktivit a ma-
l˘ch projektÛ v oblasti vzdûlávání, zahraniã-
ní spolupráce, propagace, fundraisingu
a osvûty. O nûkter˘ch aktivitách a projektech
se snaÏíme informovat v rámci základního
pfiehledu o projektech a nebo v samostatné
kapitole Ostatní aktivity. AlespoÀ struãnû te-
dy zmíníme tfii klíãové samostatné projekty,
o kter˘ch se jinde nezmiÀujeme.

V¯ROBA PUBLIKACE „JAK VE
·KOLE VYTVO¤IT ZDRAVùJ·Í
PROST¤EDÍ“ 

Na základû iniciativy sdruÏení byl M·MT
v roce 2004 podpofien pfieklad publikace
„Making schools a healthier place…“. Projekt
byl v roce 2005 logick˘m pokraãováním této
aktivity v podobû jeho v˘roby a distribuce.
Pfiedmûtem projektu byla tedy pfiíprava, v˘-
roba a distribuce publikace „Jak ve ‰kole vy-
tvofiit zdravûj‰í prostfiedí – pfiíruãka o efek-
tivní ‰kolní drogové prevenci“, slouÏící ze-
jména specifické prevenci a smûfiovaná ne-
jen k pedagogÛm ke zv˘‰ení jejich kapacity
(znalostí, dovedností a schopností) realizo-
vat preventivní programy v oblasti drogové
problematiky a ke zmûnû postoje smûrem
k otevfiené a nezaujaté komunikaci s dûtmi.

Jedná se o první komplexní publikaci své-
ho druhu, která nejen Ïe vznikala ve spolu-
práci nûkolika v˘znamn˘ch evropsk˘ch insti-
tucí, ale má také bezesporu evropsk˘ formát
co se t˘ãe obsahu i struktury. Vychází
z mnohaleté zku‰enosti a prokázan˘ch úãin-
n˘ch faktorÛ pÛsobících v oblasti drogové
prevence. Jedná se také o základní meto-
dick˘ materiál, vysoce odborn˘ a zároveÀ
praktick˘ a srozumiteln˘, kter˘ splÀuje
v‰echny pfiedpoklady k tomu, aby se stal v˘-
chodiskem pro ná‰ systém primární preven-
ce a kvalitním prÛvodcem pro v‰echny, kdo
v nûm pÛsobí.

Nabízí také rámec pro kombinování pfií-
kladÛ dobré praxe a vûdecky podloÏen˘ch
úspû‰n˘ch prvkÛ ‰kolní drogové prevence.

Pfiíruãka sama o sobû nenabízí hotov˘ pro-
gram ‰kolní drogové prevence, nepopisuje
konkrétní aktivity ani neposkytuje informace
o jednotliv˘ch látkách. Nabízí „pouze“ rá-
mec ãi osnovu pro preventivní program. 

Pro ilustraci praktického vyuÏití pfiedstavo-
vaného modelu, uvádí publikace nûkolik cvi-
ãení a pfiíkladÛ. Pátá kapitola napfi. pfiedsta-
vuje v praxi ovûfien˘ ãtyfifázov˘ konkrétní mo-
del implementace ‰kolní drogové prevence
a nabízí kontrolní seznamy pro kaÏdou fázi.
UmoÏÀuje tak ‰kolám realizovat program pre-
vence drog organizovanû a strukturovanû,
coÏ je jeden z dÛleÏit˘ch faktorÛ úspûchu
úãinného preventivního programu. 

·está kapitola pfiedstavuje model pro mo-
nitorování a evaluaci (vyhodnocování) aktu-
ální situace v oblasti drog a drogové preven-
ce ve ‰kolách. S pomocí fiady dotazníkÛ si
‰koly mohou udûlat lep‰í obrázek o tom,
z jakého prostfiedí studenti vycházejí, do ja-
ké míry jsou spokojeni ãi jaké mají „zaintere-
sovaní“ názory na drogy a drogovou preven-
ci. Tyto informace lze pouÏít jako vstupy pro
práci pfii pfiípravû nového nebo upraveného
existujícího preventivního programu. 

Pomocí evaluaãních technik popsan˘ch
v sedmé kapitole si ‰koly mohou zanalyzovat
a vyhodnotit dosavadní programy, pfiípadnû
mohou vyhodnocovací systém zaãlenit do
nového programu. V˘stupy tûchto evaluací
jim pomohou urãit, zda jsou jejich preventiv-
ní programy efektivní ãi nikoli. Zafiazeno je
i nûkolik pfiíkladÛ a nástrojÛ, které nabízí prak-
tické podnûty a materiály pro aktivity ve ‰kole. 

Zadání a realizace vlastní v˘roby probûhlo
na konci kvûtna a publikace byla následnû
dodána v poãtu 4000 ks (1000 ks k pfiímé di-
stribuci RV KPP a 3000 sdruÏením). Publikace
byla vydána Úfiadem vlády (RVKPP) v publi-
kaãní fiadû NMS jako Metodika ã. 4 ve spolu-
práci s M·MT a sdruÏením SANANIM. Vlastní
distribuce byla realizována v koordinaci
s M·MT a za spolupráce s IPP ve druhém pol.
r. 2005. 

Prostfiednictvím pfiímé distribuce bylo na
základû konkrétní poptávky do v‰ech krajÛ
rozesláno 3.000 ks. Zbytek byl dán k dispo-
zici koordinátorÛm, M·MT, katedfie Adikto-
logie atp. Poptávka jednotliv˘ch krajÛ v‰ak
daleko pfiesáhla nabídku nákladu publikace.
Proto nemohlo b˘t poÏadavkÛm jednotli-
v˘ch odbûratelÛ zcela vyhovûno a distribu-
ce byla, bohuÏel, mnohdy po oboustranné
dohodû krácena.

KAMPA≈ DROGY A RODIâE
Ideov˘ koncept kampanû podpofiené

M·MT a Nadací âS vycházel ze skuteãnosti,

Ïe rodiãe i pedagogové ãasto nevûnují do-
stateãnou pozornost prvním pfiíznakÛm
zneuÏívání drog u sv˘ch dûtí ãi ÏákÛ. KdyÏ
problém objeví ãasto nejsou schopni ade-
kvátnû reagovat, protoÏe o zneuÏívání drog
neuvaÏují jako o nemoci, které se dá pfiede-
jít ãi ji úspû‰nû vyléãit.

KampaÀ se podafiilo zrealizovat v celé ‰ífii
plánovaného rozsahu. Díky atraktivním in-
zertním materiálÛm pfiipraven˘m pro tisk, rá-
dia a internet si kampaÀ získala intenzivní
podporu ve spolupracujících médiích, která
se projevila pfiedev‰ím v poskytnutí reklam-
ního prostoru za symbolické ceny vzhledem
k ceníkov˘m poloÏkám úãtovan˘ch jednotli-
v˘mi médii za stejn˘ rozsah inzertního pro-
storu pro komerãní kampanû. Pozitivní reak-
ce od ãtenáfiÛ a posluchaãÛ na informace
o moÏnostech jak pfiedcházet ãi minimalizo-
vat rizika zneuÏívání drog, které byly vefiej-
nosti v rámci kampanû Drogy a rodiãe po-
skytnuty, pfiispûly k rozhodnutí spolupracují-
cích médií podílet se na propagaci kampanû
i v dal‰ích letech ve stejném a v nûkter˘ch
pfiípadech i vût‰ím rozsahu za stejn˘ch ce-
nov˘ch podmínek jako v roce 2005.

Základní sdûlení kampanû prezentované
na tiskov˘ch inzertních materiálech byla for-
mulována do hesel: „Poznání je cesta k od-
povûdnosti“ a „Komunikace je klíã“. Hesla
byla doplnûna základní informací, která do-
plÀuje a rozvádí obsah obou hesel. Grafické
materiály byly zpracovány ve ãtyfiech rÛz-
n˘ch variantách zamûfien˘ch na ãtyfii nejãas-
tûji zneuÏívané ilegální drogy na území âR –
konopí, extáze, pervitin a heroin. Tiskové in-
zeráty byly publikovány v magazínech za-
mûfien˘ch na cílovou skupinu rodiãÛ Esquire
a Reload, v magazínu pro mládeÏ Cosmogirl
a v magazínu pro pedagogickou vefiejnost
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Prevence. 30 plakátÛ s inzercí kampanû bylo
umístûno ve vagónech metra.

Reklamní bannery pro internet byly vytvo-
fieny jako animace vizuálÛ pomocí prolínání
obrazu a textÛ. Jednotlivé obsahové varianty
odkazují na www.sananim.cz, kde jedinci
z rÛzn˘ch cílov˘ch skupin kampanû najdou
odkazy na konkrétní sluÏby s jejich struãn˘m
popisem a mohou si tak vybrat tu, která nej-
více odpovídá jejich potfiebám. Bannery by-
ly zobrazovány na portálu volny.cz, na we-
bech vydavatelství iMedia, Techno.cz,
Radio1.cz, Impuls.cz, RockZone.cz. Floatin-
gové zobrazení probíhalo na webov˘ch ad-
resách Impuls.cz, Rockzone.cz, Impulso-
vy.cz, Radio1.cz, Techno.cz a Imedia.cz.

Spoty byly koncipovány jako jednotlivá
krátká sdûlení populárních osobností a od-
borníkÛ, ktefií se s vefiejností dûlí o svoje zku-
‰enosti s fie‰ením ãi pfiedcházením problé-
mÛ spojen˘ch se zneuÏíváním drog. Závûr
spotu upozorÀuje vefiejnost na potfiebu
dobré komunikace o problému se závislostí.
Radiové spoty byly nasazeny s ohledem na
rÛzné cílové skupiny kampanû do vysílání rá-
dií Impuls a Rockzone, kde rotovaly ãtyfiikrát
dennû. 

Plo‰ná ãást kampanû byla zahájena tisko-
vou konferencí za úãasti Ministrynû ‰kolství,
vedení o. s. SANANIM, Nadace âeské spofii-
telny a vefiejnû znám˘ch osobností, které
podporují SANANIM (hereãka Chantal
Poullain, kníÏe Karel Schwarzemberg). Do
konce roku 2005 byl obsah kampanû pre-
zentován v následujících mediích: âRo1 –
RadioÏurnál, Praha; Mladá fronta Dnes; âT24;
Radio1; Magazín Rodina a ‰kola; T˘deník
‰kolství; Magazín Prevence.

Speciální e-mailing oslovil pedagogy na
základních a stfiedních ‰kolách. Email byl za-

slán do 3361 základních a 1526 stfiedních
‰kol, které mûly uvedenu mailovou adresu
v adresáfii Ústavu pro informace ve vzdûlává-
ní. Email vycházel z vizuálÛ kampanû a obsa-
hoval informace o sluÏbách, které je moÏno
vyuÏít pfii realizaci primárnû preventivních
aktivit na ‰kolách. Díky interaktivitû textu
emailu, se uãitelé na jedno kliknutí mohou
dostat pfiímo k popisované sluÏbû ãi pro-
jektu. 

Informace o kampani Drogy a rodiãe s dÛ-
leÏit˘mi odkazy byly publikovány na webo-
vé adrese www.sananim.cz/drogyarodice.
Stránka byla spolu s off-line verzí hry
Moucha na drogách, která interaktivní for-
mou upozorÀuje na negativní vliv konzuma-
ce drog na pohybové funkce ãlovûka, pou-
Ïita pfii propagaci kampanû prostfiednictvím
CD-ROM pfiíloh magazínu Svût poãítaãÛ
12/05 a Gamestar 2/06. 

PROMILE SMS
Cílem projektu, kter˘ byl souãástí kampa-

nû „Domluven˘“ je pfiispût k prevenci uÏívání
alkoholu obecnû se specifick˘m zamûfiením
na prevenci uÏívání alkoholu pfii rizikov˘ch
aktivitách. Obsahem projektu bylo prostfied-
nictvím nov˘ch technologií zpfiístupnit jed-
noduch˘ nástroj, kter˘ by byl schopen v re-
álném ãase vûrohodnû odpovûdût na dotaz
t˘kající se míry alkoholu v krvi, tedy na „v˘‰i“
rizika spojeného s tou kterou aktivitou. 

Souãástí kampanû „Domluven˘“ bylo
spu‰tûní inovativní sluÏby Promile SMS, která
orientaãnû informuje konzumenty alkoholu
o jejich aktuální hladinû alkoholu v krvi
a o ãase, kdy po poÏití alkoholu opût vy-
stfiízliví. Partnery projektu, podpofieného EU,
byly oddûlení Ministerstva dopravy BESIP,
âeské fórum pro zodpovûdnou konzumaci
alkoholick˘ch nápojÛ a Iniciativa zodpovûd-
n˘ch pivovarÛ. Po pilotním testování a ovû-
fiení byl provoz sluÏby oficiálnû zahájen
21. 9. 2005.

SluÏba Promile SMS si bûhem dvou mûsí-
cÛ plného provozu získala dostateãn˘ poãet
zákazníkÛ k samofinancování svého provozu
a pfiedpokládáme tedy, Ïe bude pokraãovat
i v pfií‰tím roce. Nicménû pro jeho pokraão-
vání je naprosto vitální alespoÀ právû jeho
samofinancování.

Mezi klíãové aktivity projektu k jeho ús-
pû‰né realizaci patfiilo zejména – pfiíprava
pro programing, v˘roba vlastní aplikace, pfií-
prava a v˘roba informaãních letákÛ a pod-
táckÛ s návodem na sestavení objednávací
SMS, pfiíprava a realizace PR aktivit, pilotní
testování a zabezpeãení provozu sluÏby do
konce roku 2005, vãetnû zabezpeãení re-

gistrace, správy a vyhodnocení statistick˘ch
dat.

Na základû anal˘zy dat v roce 2005 jsme
mohli konstatovat, Ïe zvy‰ující se podíl opa-
kovan˘ch objednávacích SMS z jednoho te-
lefonního ãísla pravdûpodobnû svûdãí
o tom, Ïe poskytované údaje se stávají vûro-
hodné pro rostoucí poãet zákazníkÛ sluÏby;
Ïe rychlost a spolehlivost poskytovan˘ch
údajÛ si získává dÛvûru dal‰ích konzumentÛ
alkoholu; Ïe neãekanû vysok˘ poãet zákazní-
kÛ s hladinou alkoholu 0 promile v dobû
pouÏité sluÏby dokládá, Ïe vefiejnost tuto
sluÏbu pouÏívá v souladu s cílem projektu,
kter˘m je poskytovat nástroj pro kontrolu do-
by do vystfiízlivûní pfied aktivitami, které je
zakázáno vykonávat pod vlivem alkoholu, Ïe
shoda ãasÛ kdy zákazníci zaãínají pít a kdy
odesílají objednávací SMS potvrzuje plnûní
druhého cíle, kter˘m je poskytnout vefiejnos-
ti nástroj pro kontrolu aktuální hladiny alko-
holu v krvi a upozorÀovat na rizika konzuma-
ce vy‰‰ích dávek alkoholu.

Aktuálnû nejvût‰ím problémem pfii provo-
zu sluÏby je nedostatek letákÛ, PR aktivit
a materiálÛ (podtáckÛ s návodem na sesta-
vení objednávací SMS), které byly distribuo-
vány do restaurací. Zákazníci spolu se sbûra-
teli podtáckÛ si tyto materiály postupnû ro-
zebrali, na pfií‰tí rok se proto jeví jako ne-
zbytné pfiipravit dotisk obou typÛ informaã-
ních materiálÛ. Návod na pouÏití sluÏby je
stále dostupn˘ na www.promilesms.cz. 

www.drogovaporadna.cz

www.drogy.net

www.odrogach.cz
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FSGG, Spain); projekt zamûfien˘ na rozvoj
spolupráce, síÈování a sluÏeb pro Romy
(ukonãen˘ v únoru 2005); 

• Central and Eastern European Network of
Drug Services in Prison, (EU network EN-
DIP, Cranstoun Drug Services, GB); projekt
zamûfien˘ na rozvoj sluÏeb ve vûzeních;

• AC COMPANY 4 – network for the target
group of mobile drug users in and betwe-
en the EU and the CEEC (AMOC, NL); pro-
jekt zamûfien˘ na zmapování a spolupráci
v oblasti „mobilních“ uÏivatelÛ (ukonãen˘
v lednu 2005).

V roce 2005 se také sdruÏení (v konsorciu
evropsk˘ch organizací) opût zúãastnilo nû-
kolika v˘bûrov˘ch fiízení na projekty v oblas-
ti drog a mezinárodní spolupráce vyhlá‰e-
n˘ch EU Programem Health & Customers
protection. Dva z tûchto projektÛ evrop-
sk˘ch sítí zamûfien˘ch na oblast demokracie
a spolupráce, mobilních uÏivatelÛ uspûly
a sdruÏení se tak v roce 2005 podílí na jejich
realizaci spoleãnû s FESU a AC Compa-
ny/AMOC. 

• Correlation – European Network on Health
and Social Inclusion; projekt zamûfien˘ na
rozvoj a implementaci efektivních strategií
v oblasti poskytování sociálních a zdra-
votních sluÏeb tûÏce dostupn˘m skupi-
nám a problémov˘m uÏivatelÛm drog;

• Democracy, Cities And Drug, European
Forum Urban Safety; projekt zamûfien˘ na
rozvoj a podporu integrovan˘ch strategií
v oblasti poskytování uÏívání drog.

I v roce 2005 pokraãovala (aã jiÏ nepfiímo)
jiÏ tradiãní spolupráce s Open Society Fund
(IHRD), kter˘ v minulosti nûkolik let podpo-
roval na‰e programy zamûfiené na sniÏování
rizik. V roce 2005 byl zahájen projekt
„Breaking the Circle“ SdruÏení Podané Ruce,
kter˘ je pfiím˘m pokraãováním na‰eho inici-
aãního projektu zamûfieného na pomoc
Afganistánu v oblasti návykov˘ch nemocí.
Ve spolupráci s o. s. BERKAT, CeIS (I) a VA-
RA získalo SPR grant EU a OSF na pokraãová-
ní této pomoci pfiímo v Kábulu. Klíãov˘m cí-
lem projektu je pfiispût k pfiístupnosti a efek-
tivitû sluÏeb a pomoci zásadním systémo-
v˘m zmûnám v léãbû závislostí.

• Breaking the Circle, SdruÏení Podané
Ruce; projekt na pomoc Afganistánu.

Zahraniãní konference a stáÏe
I v leto‰ním roce se pracovníci sdruÏení

zúãastnili nûkolika v˘znamn˘ch mezinárod-
ních akcí, odborn˘ch konferencí, stáÏí a se-
mináfiÛ. Na jedné mezinárodní konferenci,
která se konala v Praze se sdruÏení podílelo

Ostatní aktivity
ZAHRANIâNÍ SPOLUPRÁCE
A PROJEKTY

Zahraniãní aktivity, projekty a spolupráce
jsou pro sdruÏení nejen pfiíleÏitostí k vlastní-
mu rozvoji, ale jsou také pfiíleÏitostí k rozvo-
ji jednotlivcÛ, zvy‰ování kvality sluÏeb, v˘-
mûnû zku‰eností a vytváfií prostor k nov˘m
iniciativám. V poslední dobû v‰ak také jiÏ
znamenají i pfiedávání na‰ich zku‰eností
a znalostí.

Zahraniãní spolupráce
SANANIM se i v roce 2005 aktivnû podílel

na rÛzn˘ch mezinárodních aktivitách, nicmé-
nû na‰e aktivity se soustfiedily zejména na
práci v rámci evropsk˘ch odborn˘ch sítí
a projektÛ. 

DÛleÏit˘m pfiedpokladem k na‰emu aktiv-
nûj‰ímu zapojení je v‰ak moÏnost získání fi-
nanãních prostfiedkÛ na zabezpeãení tûchto
aktivit. Doposud jsme, vzhledem k znám˘m
limitÛm a omezením, odkázáni na vÛli orga-
nizátorÛ a zahraniãních organizací uhradit
ve‰keré náklady související s na‰imi pobyty
a úãastí. I pfies tato omezení se prostfiednic-
tvím na‰eho ãlenství v nûkter˘ch evropsk˘ch
odborn˘ch sítích (stfie‰ních organizacích, fe-
deracích…) snaÏíme aktivnû zapojovat do
odborného dûní a pfiispívat k realizaci dro-
gové politiky EU.

Z pohledu poskytovatele sluÏeb je pro nás
také velmi dÛleÏitá moÏnost úãasti na konfe-
rencích, semináfiích a vzdûlávání v rámci ev-
ropsk˘ch ãi svûtov˘ch odborn˘ch sítí napfi.
IHRD, CEEC-HRN, EFTC, ENDIP, FESAT a PREV-
NET a dále moÏnost aktivní spolupráce s fia-
dou renomovan˘ch evropsk˘ch organizací
a agentur, jako je napfi. Trimbos (pfieklad me-
todiky ‰kolní prevence a pfiíprava projektu na
rozvoj kvality sluÏeb), EATI (úãast v projektu
„Vzdûlávání v adiktologii na lékafisk˘ch fakul-
tách v EU“), DrugScope, Cranstoun Drug
Services, Euro-Methwork, atd. 

Zahraniãní projekty
V roce 2005 pokraãovala spolupráce

v rámci konsorcií rÛzn˘ch evropsk˘ch orga-
nizací a sdruÏení se zde podílelo na realiza-
ci projektÛ v oblasti drog a mezinárodní
spolupráce vyhlá‰en˘ch EU Programem
PHARE a DG Health & Customers protection.
Jednalo se o projekty evropsk˘ch sítí, ve kte-
r˘ch je SANANIM technick˘m národním
partnerem ãi realizátorem ãásti projektu. 

• Promotion of networking and co-opera-
tion on drug dependencies within the
Roma community; (EU network SASTIPIEN,

pfiímo jako organizátor. Za v‰echny jmenuj-
me alespoÀ následující:

• Expert seminars; Democracy, Cities &
Drugs"; EFUS; 26.–28. kvûten 2005, Praha;

• Expert seminar; Democracy, Cities &
Drugs"; EFUS; 10.–11. ãerven 2005, ¤ím;

• Latin Conference on Harm Reduction
(CLAT3); Grup Igia; Hospitalet de Llob-
regat (Sp); Barcelona 1.–2. ãervenec
2005;

• The conference of the „Democracy, Cities
& Drugs“; EFUS; Hospitalet de Llobregat
(Sp); Barcelona 30. ãervna 2005;

• 8th European Conference on Drugs and
Infections Prevention in Prison; Unlocking
Potential: Making Prisons Safe For
Everyone“; ENDSIP, Cranstoun Drug Servi-
ces, Budapest, 7.–9. ãervenec 2005;
Corinthia Grand Hotel Royal; 

• First expert groups meeting; Correlation;
Egmond Aan Zee (NL); 8.–10. záfií, 2005;

• StáÏ dvou pracovníkÛ Pracovní agentury,
10.–20. srpen 2005, Rimini (I); v rámci pro-
jektu Equal;

• StáÏ v komunitû pro HIV pozitivní a dro-
govû závislé – Basida a Manzanares, ·pa-
nûlsko;

• Spolupráce s IHRD a CEE – HRN a dal‰í
pracovní semináfie a konference organizo-
vané v rámci níÏe uveden˘ch projektÛ EU.

FUNDRAISINGOVÉ AKTIVITY
Fundraisingové aktivity byly v loÀském ro-

ce realizovány v obdobném rozsahu jako
v letech minul˘ch, nicménû jiÏ bez podpory
pilotního projektu, podpory NROS. Aktivity
byly smûrovány zejména k:

• Zviditelnûní aktivit sdruÏení v povûdomí
moÏn˘ch donorÛ a roz‰ífiení kontaktÛ
s potenciálními dárci a zkvalitnûní kontak-
tÛ se stávajícími dárci;

• Realizaci sbírkov˘ch a benefiãních akcí ja-
ko prostfiedku k udrÏování vztahÛ s dárci
a zároveÀ získávání nov˘ch finanãních ãi
vûcn˘ch prostfiedkÛ;

• Prohloubení a zkvalitnûní provázanosti
s aktivitami public relation a marketingo-
v˘m vedením sdruÏení;

• Dal‰ímu cílenému zvy‰ování informovanos-
ti ‰iroké vefiejnosti o poskytovan˘ch sluÏ-
bách a problematice závislostí obecnû. 

Pro efektivní oslovování vefiejnosti a dárcÛ
bylo pfiipraveno nûkolik informaãních mate-
riálÛ: napfi. informaãní broÏura, nabídkov˘
katalog a reklamní plachty. Kontakty se stáva-
jícími sponzory a dárci a rovnûÏ s nov˘mi
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spoleãnostmi pfiinesly fiadu potfiebn˘ch vûc-
n˘ch ãi finanãních darÛ. 

Mezi v˘znamné úspûchy patfií napfi. získání
prostfiedkÛ na stavební materiál od spoleãnosti
Rigips, s. r. o.; mozaiková dlaÏba pro TK Karlov
od spoleãnosti RWE/Transgas, a.s. prostfiednic-
tvím Nadace Terezy Maxové; o‰acení pro klien-
ty od firem Karlina, s. r. o. a Kaya, s. r. o.; finanã-
ní dar od spoleãnosti Ale‰ Holásek L-Foto; zís-
kání dvou vyfiazen˘ch automobilÛ od Policie
âR; vûcné dary od Hotelu PafiíÏ Praha; finanãní
dar od spoleãnosti SUDOP, a. s.; finanãní dar
od spoleãnosti Danco Plus, s. r. o.; finanãní dar
na vybudování poradensko-tréninkového cent-
ra ve ·kolské ulici od spoleãnosti Lasselsberger,
a. s. a samozfiejmû finanãní dar od generálního
partnera SANANIM – Nadace âeské spofiitelny
a v˘znamného partnera – spoleãnosti METRO-
STAV, a.s.. ¤ada spoleãností zaãala poskytovat
ãi pokraãovala v poskytování v˘razn˘ch slev na-
pfi. pfii pofiizování vybavení nov˘ch projektÛ
(spol. TON, a. s., TONDACH, s. r. o.), lékáren-
ského zboÏí a lékafiského materiálu (B-Braun
Medical, s.r.o. Medic Art,…atd.)

V rámci fundraisingov˘ch aktivit se rovnûÏ
v˘raznû roz‰ífiily kontakty s nadacemi a na-
daãními fondy âR. (napfi. Nadace Divoké
Husy, V˘bor dobré vÛle Olgy Havlové,
Nadace Terezy Maxové – zastupující spo-
leãnost Transgas, Nadace Archa Chantal).

Projekt fundraisingového plánu i nadále
pfiispívá, kromû sv˘ch klíãov˘ch aktivit, k po-
silování financeschopnosti sdruÏení, k roz‰i-
fiování povûdomí a informací o aktivitách
sdruÏení a kvalitních vztahÛ s nov˘mi a stáva-
jícími sponzory (40–60 kontaktÛ za ‰est mû-
sícÛ) a v˘znamn˘mi osobnostmi podporují-
cími ãinnost sdruÏení. 

PR A MARKETING
SANANIM fiadu let prohlubuje svou ãin-

nost na poli public relation tak, aby ‰iroká
vefiejnost odborná i laická byla seznamována
s poskytovan˘mi sluÏbami a s moÏnostmi je-
jich vyuÏití. 

Velmi v˘znamná z tohoto pohledu je také
pravidelná informovanost subjektÛ ze státní
sféry, vzhledem k získávání dotaãních pro-
stfiedkÛ na ãinnost sdruÏení. Neménû v˘-
znamné je udrÏovat informaãní toky se sub-
jekty z nestátní sféry, jak z pohledu získávání
dal‰ích nezbytn˘ch finanãních prostfiedkÛ,
tak z pohledu udrÏování kontaktu se spolu-
pracujícími organizacemi. 

PR AKTIVITY
• VyuÏití internetu a jeho v˘znam pro posky-

tování informací o ãinnosti a sluÏbách neu-
stále sílí. Kromû hlavní prezentaãní stránky

sdruÏení na doménû www.sananim.cz
provozujeme nejdéle fungující inter-
netovou informaãní stránku v rámci drogo-
vé problematiky www.drogovyserver.cz
a v roce 2005 rekordnû vyuÏívanou stránku
internernetového poradenství na adrese
www.drogovaporadna.cz. Nejmlad‰í in-
ternetové sluÏby SANANIMu, a to z oblas-
ti primární prevence jsou jiÏ tfietím rokem
provozovány pod doménou www.odro-
gach.cz. V dÛsledku rostoucího poãtu
projektÛ o. s. SANANIM s vlastní interneto-
vou prezentací byl v roce 2005 novû vy-
tvofien na internetov˘ch stránkách rozcest-
ník SANANIM. V tomto roce byla dále vy-
tvofiena zastfie‰ující stránka spolu s webo-
vou prezentací dvou samostatn˘ch projek-
tÛ „Vzdûlávání“ http://sananim.cz/vzdela-
vani a „Pracovní agentura“ http://sana-
nim.cz/agentura. Dále byly pfiidány odkazy
na mediální kampaÀ Drogy a rodiãe –
Komunikace je klíã http://www.sana-
nim.cz/drogyarodice/ a dále odkaz
Promile sms http://www.promilesms.cz/;

• ¤adu let jiÏ spolupracujeme s vefiejn˘mi
sdûlovacími prostfiedky – televizemi, roz-
hlasem, tiskov˘mi agenturami, individuál-
ními tiskov˘mi médii, a to pfiedev‰ím –
âeská televize, âesk˘ rozhlas, Radio 1,
Bohemia Labe Press, Mafra, RESPEKT,
Literární noviny, Lidové noviny, atd.
Pracovníci Drogového informaãního cent-
ra pravidelnû vydávají tiskové zprávy o ak-
tivitách sdruÏení nebo se zásadními po-
znatky z oblasti drogové problematiky;

• Pofiádání vzdûlávacích, odborn˘ch, spo-
leãensk˘ch, kulturních a benefiãních akcí
je jiÏ tradiãní souãástí aktivit, které prová-
zejí organizaci po celou dobu její existen-
ce. V roce 2005 probûhlo nûkolik kulturnû
spoleãensk˘ch akcí k roz‰ífiení povûdomí
o poskytovan˘ch sluÏbách a v rámci osvû-
tov˘ch aktivit zviditelnûní organizace i po-
fiádan˘ch kulturních a spoleãensk˘ch akcí:

– Pát˘ roãník Ceny Jaroslava Skály a 2. roã-
ník Literární soutûÏe SANANIM probûhl
v Mûfiínû u Slapské pfiehrady. Tradiãnû
byl vyhlá‰en spoleãnû s SNN âLS JEP.
V roce 2005 byla vyhlá‰ena i literární
soutûÏ pro klienty v léãbû nebo dolé-
ãené a abstinující. SoutûÏ úspû‰nû pro-
bûhla pod garancí pana Ondfieje Neffa.
Setkala se s velk˘m zájmem zejména
u klientÛ psychiatrick˘ch léãeben a sou-
tûÏní materiály vykázaly vysokou literár-
ní úroveÀ. Obû ocenûní byly pfiedány
jako jiÏ kaÏdoroãnû bûhem slavnostní-
ho veãera v rámci AT konference;

– Zahradní slavnost Doléãovacího centra
probûhla 22. ãervna 2005 v prostorách
Doléãovacího centra a byla pofiádána
klienty;

– Dne 23. ãervna 2005 probûhla ve spolu-
práci s Linhartovou nadací kulturnû pre-
ventivní akce s názvem ICT Charity Party
u pfiíleÏitosti Mezinárodního dne boje
proti drogám, kter˘ kaÏdoroãnû vyhla‰u-
je OSN. Akce se konala v praÏském klu-
bu Roxy a jejím cílem bylo nabídnout
mlad˘m lidem v jim blízkém prostfiedí
a jim blízkou formou alternativní vyuÏití
a moÏnost porozumûní problémÛm
spojen˘ch s konzumací drog. Na pro-
gramu byly hudební a divadelní vystou-
pení, workshopy a dal‰í prezentace.
Akce byla rovnûÏ pojata jako oslava 15.
v˘roãí zaloÏení o.s. SANANIM; 

– Dne 25. ãervna 2005 probûhla jiÏ druhá
osvûtovû kulturní akce s názvem Bengas
proti drogám II, která se uskuteãnila
v Paláci AKROPOLIS. Akce byla zamûfie-
na na poskytování otevfien˘ch informací
o drogové problematice rómské popu-
lace a na informování o infekãních cho-
robách spojen˘ch s uÏíváním návyko-
v˘ch látek;

– V˘roãní komunita TK KARLOV probûhla
24. 7. 2005. Byla to v pofiadí jiÏ ‰está
Absolventská komunita, která je jednou
z aktivit pfiímo oslovující ‰irokou vefiej-
nost;

– V rámci hudebního festivalu Summer of
Love konaného v Pardubicích 19.–21. 8.
2005 byl uspofiádán semináfi na téma
Propagace Safer Dance v Evropû: efek-
tivní spolupráce zapojen˘ch partnerÛ.
Semináfi byl uspofiádán ve spolupráci
s Národním monitorovacím stfiediskem
pro drogy a drogové závislosti a Aso-
ciací neziskov˘ch organizací;

– KampaÀ Drogy a rodiãe byla zahájena
12. 10. 2005 tiskovou konferencí v uni-
verzálním prostoru NoD v praÏském klu-
bu Roxy;

– O. s. SANANIM otevfiel ve spolupráci
se Sananim’s Charity Service 10. 11.
2005 nov˘ multifunkãní prostor ve ·kol-
ské ulici s názvem Café Therapy. V rám-
ci slavnostního otevfiení probûhla tisko-
vá konference a vystoupení hudební
skupiny Bengas.

CHARITY SHOP
Velmi dÛleÏitou souãástí PR i fundraisingo-

v˘ch aktivit zÛstává nadále práce
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SANANIM’s Charity shopu. K základním akti-
vitám tohoto projektu patfií získávání vlast-
ních finanãních zdrojÛ prodejem vonn˘ch
svíãek a drobné uÏitné keramiky, která se vy-
rábí v keramické dílnû umístûné v Dolé-
ãovacím centru a na Karlovû. Samotná v˘ro-
ba je zaji‰Èována b˘valou klientkou, která dí-
ky obdivuhodnému pfiístupu a ‰ikovnosti se
stala "regulérním" zamûstnancem sdruÏení,
klienty Karlova (v návaznosti na fázi léãby, ve
které právû jsou) a manaÏerem.

Samotn˘ prodej je uskuteãÀován pfiím˘m
prodejem, tj. vlastní úãastí na rÛzn˘ch ak-
cích, prodejem pfies obchÛdky a galerie kam
dodáváme zboÏí do komisního prodeje
a nejefektivnûj‰ím zpÛsobem je vyhledávání
a oslovování stávajících a dal‰ích firem, kte-
r˘m nabízíme na‰e v˘robky jako dárky pro
své zamûstnance ãi klienty. Velmi nás tû‰í, Ïe
nám zÛstávají nûkteré firmy vûrné a pouze
drobnou obmûnou od nás odebírají v˘robky
i tfietím rokem – napfi. firma Hypokramed,
Shell gass, Alcatel. 

Velkou podporou v roce 2005 pro nás by-
la spolupráce s na‰ím generálním partnerem
âeskou spofiitelnou, která podpofiila i tyto
na‰e aktivity. Co se t˘ãe pfiímého prodeje, je
pro nás velmi pfiínosná kaÏdoroãní spoluprá-
ce s o. d. Kotva, kter˘ nám ‰est˘m rokem
umoÏÀuje prodej bûhem celého prosince.
Milou zku‰eností je, Ïe se k nám vrací zákaz-
níci, ãasto se slovy: "svíãky si na vánoce pra-
videlnû kupuji od Vás". âasto téÏ vyjadfiují
dobr˘ pocit nejen z vlastního nákupu, ale
pfiedev‰ím radost z pomoci.

DÛleÏitou souãástí práce a v˘zvou pro
SANANIM’s Charity shop je vyuÏití moÏnosti
diskuse s vefiejností. Stále trvá nejednoznaã-
n˘, ãasto jednodu‰e odmítav˘ postoj k orga-
nizacím, které pracují s drogovû závisl˘mi. 

VZDùLÁVÁNÍ
Pokraãujeme v realizaci koncepce vzdûlá-

vání o.s. SANANIM, která byla vypracována
a pfiijata v r. 2002. Jejími principy jsou konti-
nuita a vzestupnost vzdûlávání: tj. zajistit zá-
kladní znalosti a dovednosti pro v˘kon kon-
krétní práce a podpofiit dal‰í odborn˘ rÛst.
Cílem je zajistit kvalitní péãi o klienty a po-
skytnout pracovníkÛm perspektivu odborné-
ho v˘voje, kter˘ by mûl b˘t doprovázen i fi-
nanãní motivací. Koncepce zahrnuje:

Individuální vzdûlávací plány
Vedoucí zafiízení sestavuje s kaÏd˘m pra-

covníkem individuální vzdûlávací plán
s ohledem na jeho vlastní odborn˘ rozvoj
a pfiínos pro t˘m i organizaci. Naplnûní a re-
vize vzdûlávacího plánu jsou s pracovníky
periodicky rozebírány. 

Vnitfiní vzdûlávání
– Úvodní kurs pro nové zamûstnance: SA-

NANIM organizuje pro nové zamûstnance
krátk˘ kurs se základními informacemi
o organizaci, jednotliv˘ch zafiízeních, zá-
sadách a hlavních metodách práce s klien-
ty a práce v t˘mu. Kurs je doplnûn exkurzí
do v‰ech zafiízení;

– Vzdûlávací programy pro jednotlivé typy
sluÏeb: jsou specificky zamûfiené na náplÀ
práce konkrétních zafiízení a jejich aktuální
problémy.;

– „Lunch semináfie“ – mají jiÏ 15letou tradici,
konají se pravidelnû 1 x mûsíãnû jako od-
borné semináfie na aktuální téma. Jsou do-
poruãené v‰em pracovníkÛm SANANIMu
a otevfiené odborné vefiejnosti.;

– Supervize: je nedílnou souãástí vzdûlává-
ní pracovníkÛ sdruÏení a úãast na ní je po-
vinná. Vnitfiní supervizi v jednotliv˘ch zafií-
zeních zaji‰Èují jejich vedoucí a odborní
fieditelé. SANANIM organizuje pro v‰ech-
ny t˘my vnûj‰í supervizi provádûnou ex-
terními odborníky a pofiádá rovnûÏ od-
borná setkání supervizorÛ.;

– Pfiípadové semináfie (formou bálintov-
sk˘ch skupin) a „klinické dny“ pofiádáme
pravidelnû od r. 2003. 

Do vnitfiního vzdûlávání patfií i porady t˘-
mÛ jednotliv˘ch zafiízení, t˘mové konferen-
ce, pfiedná‰ky ãi workshopy s externími od-
borníky pro jednotlivé t˘my podle jejich po-
tfieb a stáÏe pracovníkÛ v jin˘ch zafiízeních.

Vnûj‰í vzdûlávání;
Vzdûlávání odborné vefiejnosti

SANANIM se pfiímo nebo jako ãlenská or-
ganizace A.N.O. podílí na pofiádání dlouho-
dob˘ch kursÛ ve spolupráci se státními
vzdûlávacími institucemi (napfi. IPVZ). Do-
poruãuje a finanãnû podporuje úãast sv˘ch
zamûstnancÛ na tûchto kursech. Kursy jsou
u konkrétního pracovníka souãástí individu-
álního vzdûlávacího plánu a v tomto rámci
jsou sledovány. 

V fiíjnu r. 2005 byl zahájen projekt „Sys-
tematické vzdûlávání pro poskytovatele soci-
álních sluÏeb v oblasti návykov˘ch nemocí“,
kter˘ byl pfiijat v rámci 1. v˘zvy OPRLZ. V prÛ-
bûhu dvou let tak nabízí o.s. SANANIM cel-
kem 7 vzdûlávacích semináfiÛ – kurzÛ a letních
‰kol – pro zaãínající ãi budoucí pracovníky
v sociálních sluÏbách na poli drogové scény
mimopraÏsk˘ch regionÛ âeské republiky.

V prÛbûhu roku sdruÏení také pofiádalo
nebo se spolupodílelo na nûkolika rÛzn˘ch
typech vzdûlávání - semináfiích pro odborní-
ky na drogovou problematiku i v ‰ir‰í oblasti
du‰evního zdraví a pomáhajících profesí.

Vedoucí pracovníci sdruÏení jsou vyuÏíváni
jako odborní lektofii v IPVZ, pfii vzdûlávání
pofiádaném jin˘mi institucemi pro rÛzné cí-
lové skupiny a jako supervizofii v jin˘ch orga-
nizacích. Podrobn˘ v˘ãet vzdûlávacích akti-
vit daleko pfiesahuje moÏnosti zvefiejnûní ve
v˘roãní zprávû. 

Vnûj‰í vzdûlávání
podporované sdruÏením

SANANIM podporuje své pracovníky ve
vysoko‰kolském studiu, postgraduální speci-
alizaci a v absolvování systematického dlou-
hodobého psychoterapeutického v˘cviku
v akreditovan˘ch institutech a v˘cviku v su-
pervizi v âIS. TotéÏ platí o úãasti v pozici
lektora ãi vedoucího v˘cviku. Podporuje také
úãast sv˘ch pracovníkÛ na semináfiích a kon-
ferencích âeské spoleãnosti pro návykové
nemoci a na dal‰ích odbornû souvisejících
akcích vãetnû mezinárodních.

ROZVOJ A METODOLOGIE 
Díky sv˘m zku‰enostem a odbornému zá-

zemí hraje sdruÏení v˘znamnou roli v rozvo-
ji protidrogové politiky a odborn˘ch pfiístu-
pech v práci s uÏivateli návykov˘ch látek.
Z mnoh˘ch aktivit uvádíme:

– Kromû v˘‰e uveden˘ch vzdûlávacích akcí
pÛsobí pfiední odborníci o.s. SANANIM
ve v˘uce na 1. lékafiské fakultû UK, Fakultû
humanitních studií UK a dal‰ích fakultách
UK, v IPVZ, jako konsultanti a vedoucí di-
plomov˘ch a disertaãních prací i jako ve-
doucí psychoterapeutického vzdûlávání
v systému SUR. Zvlá‰tní v˘znam pfiisuzuje-
me spolupráci na pfiípravû a realizaci no-
vého bakaláfiského studia oboru adiktolo-
gie na 1. lékafiské fakultû UK, které bylo za-
hájeno v záfií 2005;

– V r. 2005 byl zahájen prÛzkum potfieb uÏi-
vatelÛ drog s ohledem na pracovní zafiaze-
ní po ukonãené léãbû (v rámci jiného pro-
jektu dotovaného Evropsk˘m sociálním
fondem), v˘zkum úãinn˘ch faktorÛ terape-
utick˘ch komunit pro drogovû závislé v âR
a spolupráce na dal‰ích v˘zkumn˘ch stu-
diích, uÏiteãn˘ch pro rozvoj praxe oboru
(napfi. oblast harm reduction, substituãní
léãba Subutexem a jiné);

– V podstatû kaÏdé zafiízení o.s. SANANIM
patfií ke ‰piãkov˘m pracovi‰tím oboru
a sleduje inovaãní trendy, které jsou ãasto
inspirací pro ‰ir‰í odbornou vefiejnost.
Obohacení pfiiná‰ejí i tzv. prÛfiezové pro-
gramy, na nichÏ se podílí více pracovi‰È
o.s. SANANIM, napfiíklad program pro tû-
hotné Ïeny a matky uÏívající drogy nebo
práce s duálními diagnózami.



V roce 2005 o. s. SANANIM podalo Ïá-
dost o podporu z prostfiedkÛ Evropského
sociálního fondu (ESF) k celkem pûti projek-
tÛm. Podpofieny byly ãtyfii, z nichÏ dva
v prÛbûhu roku jiÏ zahájily svoji ãinnost.
Zbylé dva projekty startují s poãátkem roku
2006. 

Jako první byl v záfií tohoto roku zahájen
projekt s názvem „Následná péãe jako pro-
stfiedek pro zvládání rizik sociálního vylou-
ãení uÏivatelÛ drog“, kter˘ byl pfiijat k pod-
pofie v rámci 1. v˘zvy JPD 3. Formou vzniku
nového zafiízení Pracovní a sociální agentury
nabízí fie‰ení následné péãe v souvislosti se
vstupem na trh práce pro stabilizované ab-
stinující klienty ãi klienty na substituãní léã-
bû. Podrobnûj‰í informace o tomto novém
zafiízení lze nalézt v samostatné kapitole.

O mûsíc pozdûji, v fiíjnu, jsme zahájili pro-
jekt „Systematické vzdûlávání pro poskyto-
vatele sociálních sluÏeb v oblasti návyko-
v˘ch nemocí“, kter˘ byl pfiijat v rámci 1. v˘-
zvy OPRLZ. V prÛbûhu dvou let tak nabízí
o. s. SANANIM celkem sedm vzdûlávacích
semináfiÛ – kursÛ a letních ‰kol – pro zaãína-
jící ãi budoucí pracovníky v sociálních sluÏ-
bách na poli drogové scény mimopraÏsk˘ch
regionÛ âeské Republiky. 

O tomto projektu jsme informovali formou
inzerce v médiích a elektronickou po‰tou
ve‰keré mimopraÏské organizace zab˘vající
se drogovou problematikou – NNO, vysoké
‰koly, krajské protidrogové koordinátory, jiné
státní instituce a zafiízení. Podafiilo se zpro-
voznit webovou aplikaci na vlastní www
stránce (http://vzdelavani.sananim.cz), díky
které se zájemci mohou samostatnû pfiihla-
‰ovat na tyto kursy. Dále se zde mohou do-
zvûdût ve‰keré informace a stahovat si v˘u-
kov˘ materiál a své vlastní hodnocení. Díky

podpofie a financování ze státního rozpoãtu
âR a ESF je projekt zajímav˘ (zejména pro
NNO) tím, Ïe zájemci nemusí platit kursov-
né, ãímÏ se stalo vzdûlávání v oboru do-
stupn˘m ‰ir‰ímu spektru osob a organizací.

Dal‰í dva projekty byly pfiijaty k podpofie
v rámci 2. v˘zvy JPD 3:

„Pilotní program pracovního zafiazení pro-
blematick˘ch uÏivatelÛ návykov˘ch látek jako
praktická souãást a ovûfiování vznikajícího
komunitního plánu sociálních sluÏeb v pro-
tidrogové problematice na území Mâ Prahy
7“. 

Ten navazuje na jiÏ fungující program
Externích terénních pracovníkÛ a dále jej
strukturuje. Cílem projektu je zapojení klientÛ
závisl˘ch na návykov˘ch látkách do pracov-
ního procesu spojeného se sniÏováním rizik
doprovázejících drogovou závislost (pro-
gram „harm reduction“, v˘mûnn˘ program,
úklidové práce) jakoÏto jeden z v˘znamn˘m
bodÛ, kter˘ mÛÏe vést k motivaci klientÛ ke
zmûnû Ïivotního stylu, získání pracovních
návykÛ a dovedností. ZároveÀ tento pfiístup
mÛÏe zlep‰ovat pfiístup komunity k fie‰ení
protidrogové problematiky. 

Konkrétnû budou probíhat dva nové pro-
gramy – pomocné a úklidové práce na úze-
mí Mâ Praha 7 a program externích terénních
pracovníkÛ („harm reduction“, v˘mûnn˘ pro-
gram). 

„Pracovní programy pro zkvalitnûní dolé-
ãování osob závisl˘ch na návykov˘ch látkách
a lep‰í uplatnûní návratu do spoleãnosti a na
trh práce“ 

Projekt je koncipován jako startovací pro-
gram pracovního zafiazení pro uÏivatele
drog v chránûném prostfiedí a reaguje na po-
tfiebu roz‰ífiení sluÏeb Doléãovacího centra
o. s. SANANIM o nabídku chránûn˘ch pra-

covních míst. Základním cílem projektu je
nabídnout klientÛm pomoc pfii pfiekonání
sociálních, zdravotních a ãasto i právních
pfiekáÏek pro vstup na trh práce. Projekt má
podpofiit získání pracovních dovedností
u klientÛ, jeÏ jsou na bûÏném trhu práce zne-
v˘hodnûni.

V roce 2005 dále pokraãovala partnerská
spolupráce o. s. SANANIM s obãansk˘m
sdruÏením Fokus Praha na projektu „Rozvoj
sociální firmy“, kter˘ je financován z pro-
stfiedkÛ CIP EQUAL. Tento projekt má za cíl
vytvofiení teoretického modelu sociální firmy
a jeho ovûfiování v praxi. 

V roce 2006 se zamûfiíme na kvalitní reali-
zaci tûchto projektÛ. JiÏ dnes se ukazuje, Ïe
projekty zamûfiené na zamûstnanost klientÛ
jsou velmi efektivní a pro klienty velmi uÏi-
teãné. Dále plánujeme pfiedloÏení projektu
na zaji‰tûní drogov˘ch sluÏeb ve vûznicích
a pro propu‰tûné vûznû.
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PRACOVNÍ
A SOCIÁLNÍ 
AGENTURA (PSA)

zení, kontakty s právní poradnou ANO,
apod. 

Pro zamûstnavatele: 

Návrhy garancí pfii zamûstnávání klien-
tÛ/uchazeãÛ o zamûstnání; konzultace k pro-
blematice zamûstnávání osob znev˘hodnû-
n˘ch na trhu práce; moÏnost medializace
spolupráce.

Cílová populace 
B˘valí uÏivatelé návykov˘ch látek – klienti

po léãbû a v poslední fázi léãby, matky
s dûtmi po léãbû, stabilizovaní klienti
v substituãním programu (podmínkou je tr-
valé ãi pfiechodné bydli‰tû na území hl. m.
Prahy).

Do cílové populace dále patfií
Zamûstnavatelé a státní instituce (Úfiady

práce, sociální odbory, apod.,).

OBSAH A PRÒBùH
PROGRAMU V ROCE 2005
Technicko-organizaãní zabezpeãení
programu

Vzhledem k velmi krátké dobû existence
byly první mûsíce vûnovány vyhledání a vy-
bavení vhodn˘ch prostor, v˘bûru a pfiijetí
nov˘ch pracovníkÛ. Projekt PSA v roce 2005
zaji‰Èovali ãtyfii interní pracovníci a jeden ex-
terní pracovník (3,5) úvazku. 

V˘voj aktivit programu a jejich obsah
V rámci projektu je zpracovávána v˘zkum-

ná studie – PrÛzkum potfieb, ve které se
zpracovávají dvû témata: anal˘za dat o cílo-
vé skupinû klientÛ a zamûstnavatelÛ. 

V prosinci 2005 byla zahájena první ãást
prÛzkumu – Anal˘za potfieb léãen˘ch uÏiva-
telÛ návykov˘ch látek z hlediska jejich uplat-
nitelnosti na trhu práce. 

Základní program a sluÏby probíhaly v ná-
sledujícím rozsahu:

Pfiijetí a pro‰kolení nov˘ch pracovníkÛ, stá-
Ïe v zafiízeních o. s. SANANIM a v agentufie
ProVás. Vypracování ãasového a vûcného
harmonogramu projektu a zpracování zá-
kladní koncepce práce agentury.

V posledních dvou mûsících r. 2005 kon-
taktovali agenturu první klienti, kter˘m byla
poskytnuta pracovní podpora a sociální po-
radenství, souãasnû se podafiilo navázat kon-
takty s prvními zamûstnavateli, navrhnout ty-
py a moÏnosti spolupráce.

V rámci PR aktivit byly zprovoznûny
www stránky projektu, byl vytvofien plán
PR, informováni pracovníci ÚP, sociálních
odborÛ, protidrogoví koordinátofii Mâ hl.
m. Prahy. 

ZHODNOCENÍ V¯SLEDKÒ
A INTERPRETACE STATISTIK
ZpÛsoby hodnocení, kvalita,
kvantita, efektivita

Za dobu realizace projektu (ãtyfii mûsíce)
jsme navázali kontakt s mal˘m poãtem klien-
tÛ. Vzhledem k tomu nelze signifikantnû
hodnotit úspû‰nost kontaktu se zamûstnava-
teli pfiípadnû reakce na informaãní aktivity.

Statistika a její interpretace, trendy
Projekt má nicménû nastaven vlastní hod-

notící kritéria, indikátory, které se sledují a me-
zi nûÏ patfií napfi.: poãty klientÛ vzhledem
k poãtu poskytnut˘ch podpor celkem a na
jednoho klienta, splnûn˘ úãel poskytnuté
podpory, pfiíslu‰nost k minoritním skupinám
obyvatelstva, poãet podpor poskytnut˘ch
pracovníkÛm (pro‰kolení, stáÏe, konference)
a dal‰í. Tento detailní hodnotící systém je
spoleãn˘ v‰em projektÛm, které byly podpo-
fieny ze zdrojÛ ESF, hl. m. Prahy a MPSV, jed-
notlivé indikátory se nepfietrÏitû sledují
a ãtvrtletnû vykazují.

ZÁVùRY, DOPORUâENÍ
A ÚKOLY PRO ROK 2006
• Navázat kontakt se ‰ir‰ím spektrem firem

a pracovat na vytvofiení sítû spolupracu-
jících zamûstnavatelÛ a institucí pro na-
vázání a propojení vzájemné spolu-
práce.

• Formou intenzivní propagace v médiích
více zviditelnit práci agentury. 

• Na konci roku 2006 plánujeme pofiádat se-
mináfie a workshopy na téma zamûstnává-
ní znev˘hodnûn˘ch osob pro laickou
i odbornou vefiejnost.

• VyuÏívat v˘sledky a v˘stupy z anal˘zy
„PrÛzkum potfieb“ a tyto implikovat do
práce s klienty, zamûstnavateli a instituce-
mi (ÚP).

• Poskytovat profesionální sluÏby co nejvût-
‰ímu poãtu klientÛ. 

• Navázat spolupráci s vhodn˘mi S· a SOU
(doplnûní vzdûlání a kvalifikace).
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PSA zahájila svou existenci na podzim ro-
ku 2005, jako první z projektÛ o. s.SANANIM
podpofien˘ z Evropského sociálního fondu
(ESF), hl. m. Prahy a MPSV. 

Poskytované sluÏby jsou urãeny v‰em ab-
stinujícím klientÛm. Prostfiednictvím PSA mÛ-
Ïe klient nalézt vhodné zamûstnání, doplnit
si vzdûlání, stabilizovat svoji sociální situaci.
Snahou PSA je dlouhodobû a konstantnû pÛ-
sobit na volném trhu práce a tímto napomo-
ci ke zmûnû pohledu na b˘valé uÏivatele ná-
vykov˘ch látek.

V¯CHODISKA, CÍLE
A PRINCIPY PROGRAMU
V˘chodiska, cíle zafiízení

Klienti mají v dÛsledku své drogové mi-
nulosti ãasto sníÏenou schopnost pracovní
a sociální reintegrace (nedostatek kvalifika-
ce, pracovních návykÛ a dovedností, záz-
namy v trestním rejstfiíku, malá schopnost
jednání s úfiady atd.). Získání zamûstnání
a sociální stabilizace jsou podstatné pro
udrÏení abstinence, prevenci relapsu a pro
pozitivní zmûny Ïivotního stylu vedoucí
k úspû‰nému zapojení klienta do normální-
ho Ïivota.

Jedním z hlavních cílÛ projektu je naleze-
ní a udrÏení zamûstnání pro klienty a navazo-
vání spolupráce s ‰irok˘m spektrem zamûst-
navatelÛ a institucí.

Základním principem pfiístupu ke klientÛm
je jako v dal‰ích programech respektování
osobnosti s vlastními nároky a potfiebami. 

Poskytované sluÏby 
Pro klienty:

Podpora, poradenství a asistence pfii zís-
kávání zamûstnání, pfii doplnûní vzdûlání
a rekvalifikaci; sociální práce a poradenství;
poradenství a intervence spojené s drogo-
vou problematikou obecnû; zprostfiedková-
váme kontakty na léãebná a doléãovací zafií-
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Celkový počet poskytnutých služeb

Druh v˘konu/ Celkov˘

poskytnuté sluÏby poãet

pracovní diagnostika 4

pracovní poradenství 12

sociální práce 4

ostatní poradenství,

doporučení, terapeutická

intervence 2

celkem výkonů – kontaktů 22

počet 1. kontaktů 8

Rok (období) 9/2005–12/2005

Kategorie Počet

muži 6

ženy 2

celkový počet klientů 8

nezaměstnaní 6

zaměstnaní 2

po výkonu trestu 1 2

průměrný věk 32

primární droga P - 7; H - 1

vzdělání ZŠ 3

vzdělání vyučen 5

vzdělání SŠ 0

vzdělání VŠ 0

zprostředkování práce

prostřednictvím PSA 2 1

zprostředkování práce

netransparentně – bez přímého

zastoupení PSA 3 2

zlepšení sociální situace 4 4

VYSVĚTLIVKY:
1 doba od výkonu trestu kratší než 1 rok.
2 klient zaměstnán ve spolupracující firmě, za-

městnavatel je obeznámen s drogovou minu-
lostí uchazeče o zaměstnání.

3 klient využil databáze PSA, zaměstnavatel ne-
ní obeznámen s drogovou minulostí uchazeče
o zaměstnání na vlastní přání klienta.

4 počet osob jimž PSA umožnila zlepšit sociální
integraci při řešení otázky bydlení, dluhů a fi-
nančních závazků, sociálního zabezpečení.
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Finanãní zpráva – SANANIM 2005

P¤EHLED NÁKLADÒ A V¯DAJÒ PODLE ZA¤ÍZENÍ/ST¤EDISEK

Doléãovací centrum
MPSV 886 400,00
RV KPP 1 427 000,00
HMP 1 439 000,00
UMČ Praha 1 100 000,00
UMČ Praha 7 3 760,00
Úřad práce 80 219,00
vlastní 367 173,80
celkem 4 303 552,80

Doléãovací centrum – matky s dûtmi
MPSV 240 500,00
RV KPP 382 000,00
HMP 244 700,00
nájem od klientů 12 568,50
vlastní 57 767,20
celkem 937 535,70

Drogové informaãní centrum
MPSV 27 300,00
RV KPP 950 000,00
HMP 239 800,00
Středočeský kraj 80 000,00
vlastní 193 564,90
celkem 1 490 664,90

CADAS
MZ 361 000,00
RV KPP 740 000,00
HMP 623 500,00
UMČ Praha 1 100 000,00
VZP 5 807,50
vlastní 51 784,90
celkem 1 882 092,40

Projekt Kavárna a poradna (KAPO)
HMP 239 800,00
UMČ Praha 1 100 000,00
Nadace České spořitelny 660 568,70
vlastní 149 920,00
celkem 1 150 288,70

Projekt internetové primární prevence
MŠMT 612 000,00
celkem 612 000,00

Projekt Drogy a rodiãe
MŠMT 475 000,00
Nadace České spořitelny 231 300,10
vlastní 164 600,00
celkem 870 900,10

Manuál ‰kolní drogové prevence
MŠMT 352 000,00
celkem 352 000,00

Pracovní agentura
HMP 99 462,00
MPSV 365 327,37
celkem 464 808,90

Terenní programy
MZ 100 000,00
MPSV 553 800,00
RV KPP 2 320 000,00
HMP 1 617 400,00
UMČ Praha 1 80 000,00
UMČ Praha 2 80 000,00
vlastní 110 158,20
celkem 4 861 358,20

Rómsk˘ terénní program
MPSV 218 900,00
RV KPP 125 000,00
HMP 279 700,00
vlastní 1 200,00
celkem 624 800,00

Kontaktní centrum
MZ 130 000,00
MPSV 954 000,00
RV KPP 2 896 000,00
HMP 2 013 000,00
UMČ Praha 1 95 000,00
UMČ Praha 2 40 000,00
UMČ Praha 7 25 000,00
AMOC 37 740,00
vlastní 101 345,40
celkem 6 292 085,40

Projekt práce s uÏivateli drog ve vazbách
RV KPP 267 000,00
HMP 191 900,00
vlastní 42 354,00
celkem 501 254,00

Denní stacionáfi
MZ 240 000,00
MPSV 416 400,00
RV KPP 1 353 000,00
HMP 1 151 200,00
UMČ Praha 1 100 000,00
UMČ Praha 7 25 000,00
vlastní 180 720,70
celkem 3 466 320,70

Terapeutická komunita Karlov
MPSV 1 015 400,00
RV KPP 3 503 000,00
HMP 2 069 000,00
Středočeský kraj 180 000,00
Jihočeský kraj 100 000,00
Jihočeský kraj 100 000,00
vlastní 260 715,90
celkem 7 228 115,90

Terapeutická komunita Nûmãice
MPSV 768 400,00
RV KPP 2 130 000,00
HMP 1 644 000,00
Středočeský kraj 110 000,00
Jihočeský kraj 159 556,00
vlastní 451 715,00
celkem 5 263 671,60
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Státní instituce a ministerstva
Ministerstvo zdravotnictví (MZ) 831 000,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 5 081 100,00
Rada vlády – Koordinace protidrogové prevence (RV KPP) 16 093 000,00
Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy (MŠMT) 1 439 000,00

Úřady města a krajů
Hlavní město Praha (HMP) 11 797 800,00
Městská část Prahy 1 575 000,00
Městská část Prahy 2 120 000,00
Městská část Prahy 7 50 000,00
Krajské úřady Středočeského a Jihočeského kraje 729 556,00

Ostatní instituce
Úřad práce 73 822,00

Projekty
Zahraniční projekty (DCD, SPR AFG, AMOC) 440 302,97
Granty z ESF (Equal 1, 2 , 3; JPD3, OPR LZ) 1 212 289,22
MATRA 290 000,00

Nadace a společnosti
Nadace České spořitelny 3 409 000,00
Metrostav a.s. 750 000,00
NROS – PHA – Fundraising 109 551,52
Nadace Divoké husy 16 833,00
Ostatní sponzorské dary – finanční 557 146,00
Ostatní sponzorské dary – věcné 514 387,00

Vlastní činnost
Aromka 761 240,00
Nájemné klienti 122 838,00
Ostatní vlastní příjmy 1 530 709,22
Všeobecná zdravotní pojišťovna 216 941,16

Celkem 46 721 516,09

SOUHRNN¯ P¤EHLED V¯NOSÒ V ROCE 2005 PODLE ZDROJÒ

V¯KAZ ZISKÒ A ZTRÁT (V TISÍCÍCH Kâ)

A. Náklady
1. Spotřebované nákupy 13 469
2. Služby 10 793
3. Osobní náklady 20 254
4. Daně a poplatky 146
5. Ostatní náklady 90
6. Odpisy, prodaný majetek,

tvorba rezerv a opravných položek 3
7. Poskytnuté příspěvky 17

Náklady celkem 44 772

B. Výnosy
1. Tržby za vlastní výkony a zboží 1 701
4. Ostatní výnosy 930
5. Přijaté příspěvky 6 100
6. Provozní dotace 36 972

Výnosy celkem 45 703

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 997

D. Výsledek hospodaření po zdanění 931
investice 578

ROZVAHA (V TISÍCÍCH Kâ)

Aktiva
A. Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý hmotný majetek 32 588
Oprávky k dlouhodobému majetku –10

B. Krátkodobý majetek
Pohledávky celkem 840
Krátkodobý finanční majetek 5 760
Jiná aktiva 83

Aktiva celkem 39 261

Pasiva
A.Vlastní zdroje

1. Jmění 36 889
2. Výsledek hospodaření 931

B. Cizí zdroje
3. Krátkodobé závazky 1 441

Pasiva celkem 39 261
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DONO¤I, SPONZO¤I
A DOBRÉ DU·E,
PODPORUJÍCÍ âINNOST
SANANIM V ROCE 2005
Velmi dûkujeme
na‰im nejvût‰ím sponzorÛm 
Nadace âeské spofiitelny
Metrostav,a.s.
B-Braun Medical, s. r. o.
Rigips, s. r. o.
RWE Transgas,a.s.
L-FOTO – Ale‰ Holásek

Dále dûkujeme v‰em,
ktefií nás podpofiili nejen formou dotací
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Ministerstvo práce a sociálních vûcí âeské

republiky
Ministerstvo zdravotnictví âeské republiky
Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy

âeské republiky
Magistrát hl. m. Prahy
Úfiad mûstské ãásti Praha 1
Úfiad mûstské ãásti Praha 2
Úfiad mûstské ãásti Praha 7
Úfiad mûstské ãásti Praha 13
Krajsk˘ úfiad Stfiedoãeského kraje
Krajsk˘ úfiad Jihoãeského kraje
Evropsk˘ sociální fond, rozpoãet MHMP a státní

rozpoãet âR
MATRA/KAP program, Velvyslanectví

Nizozemského království v Praze

Dále také tûm, ktefií podpofiili
na‰e zahraniãní projekty a aktivity
AMOC DHV
SASTIPEN FSGG
Open Society Fund, Prague
Open Society Institute
European Forum for Urban Safety
ENDIPP Cranstoun Drug Services
Trimbos Institute
o. s. Prima

Na‰im dlouhodob˘m partnerÛm
MVDr. Václav Dlauhowesk˘
Karel Schwarzenberg

Dal‰ím sponzorÛm a donorÛm
Medic Art – MUDr. Slavíãek
Elsyst, s. r. o.
Policie âR
Hotel PafiíÏ Praha
SUDOP, a. s.
Danco Plus, s. r. o.
Lasselsberger, a. s.
TONDACH, s. r. o.
První chodská stavební, s. r. o.
Colorbeton betonová dlaÏba, s. r. o.
TON, a. s.
Segafredo Zanetti âR ,spol. s. r. o.
Karlina, s. r. o. 
Kaya, s. r. o.
Nakladatelství PORTÁL
Radio 1
T˘deník Respekt
Lidové noviny
âR RadioÏurnál
PlzeÀsk˘ Prazdroj, a. s.

Nadacím a nadaãním fondÛm
Nadace Divoké Husy
V˘bor dobré vÛle Olgy Havlové
Nadace Terezy Maxové
Nadace Archa Chantal

Podûkování si dále zaslouÏí:
• Organizace, které o. s. SANANIM podpofiili

zakoupením vonn˘ch svíãek
SANANIM’S CHARITY SHOP

Blue & Green Catering Production, s. r. o.
Alcatel Czech, s. r. o.
Auto Jarov, s. r. o.
Mafra, a. s.
Hypokramed, s. r. o.
Pioneer Zaset Management, a.s.
Shell Gas âR, s. r. o.
Termomont, s. r. o.
âeská spofiitelna, a.s.

• nestátní neziskové organizace a léãebná
zafiízení

Podané Ruce – Brno
Právní poradna A.N.O.
INEX – sdruÏení zahraniãních dobrovolníkÛ
SdruÏení Fokus Praha
K-centrum Strakonice
DC Kladno
Interní ambulance Paracelsum
Laxus – Hradec Králové
Drop in
Romodrom
Progressive
Prev-centrum Praha
Kojeneck˘ ústav Praha 4
Oddûlení pro léãbu
Psychiatrická léãebna âerven˘ DvÛr
Psychiatrická léãebna PlzeÀ
Psychiatrická léãebna Bohnice
VFN – oddûlení pro léãbu závislostí Apolináfi
Speciální ‰kolka âimice
Adiktologie, 1. lékafiská fakulta UK
Spoleãnost pro návykové nemoci âLS JEP
âesk˘ institut pro supervizi
SUR, SdruÏení pro vzdûlávání v psychoterapii

• spolupracující firmy 
Firma Kulich
Ing. Mahen a firma Sanita ¤íãany
Firma Solomit, s. r. o.
Print House
CDV sluÏby, s. r. o.
Agentura Pro Vás, s. r. o.
Boomerang s. r. o.

• mûsta, obce, magistráty, místní úfiady
a státní organizace

Magistrát hl. m. Prahy
Úfiad práce Písek a Strakonice
Obec Smetanova Lhota
Obec Nûmãice u Volynû
Úfiad mûstské ãásti Praha 1
Úfiad mûstské ãásti Praha 2
Úfiad mûstské ãásti Praha 7
Oddûlení sociálnû-právní ochrany dûtí praÏsk˘ch

mûstsk˘ch ãástí
Hygienická stanice Strakonice
Probaãní a mediaãní sluÏba
PMS Strakonice
Krajsk˘ úfiad Jihoãeského kraje

• spolupracující odborníci a lékafii
prim. MUDr. Jaroslava Luke‰ová
MUDr. Gita Pekárková
MUDr. Vratislav ¤ehák
Vûra Fifitová
prim. MUDr. Binder
PaedDr. Michael Chytr˘
RNDr. Jitka VodÀanská
MUDr. Jan N˘dl
Mgr. Hana Gajdo‰íková
Mgr. Barbora Orlíková
MUDr. Bohumil Doul
MUDr. Vratislav ¤ehák
PhDr. Jifií BroÏa
MUDr. Stanislav Kudrle

prim. MUDr. Petr Popov a t˘m Apolináfie
MUDr. David Adameãek
Martin Hajn˘ PhD
PhDr. Jifií Libra
prof. PhDr. Petr Weiss
Ph.D. MUDr. Alena Kuntová
MUDr. Olga Hlaváãková
PhDr. Jan ·ikl, PhD.
MUDr. Jan Beãka
MUDr. Du‰an Randák
Mgr. Nina Jany‰ková
Hana ·atalová, DiS.
Mgr. Radka Barto‰ová
Mgr. Blanka Korãi‰ová
Mgr. Pavla DoleÏalová
Mgr. Ing. Jifií Staníãek
Mgr. Jana Îení‰ková
MUDr. Tomá‰ Zábransk˘
MUDr. Slavíãek
MUDr. Jedliãka
doc. PhDr. Michal Miovsk˘, Ph.D. a t˘m Centra

adiktologie, 1. LFUK

• zahraniãní partnefii a kolegové
AMOC – Eberhardt Schatz
FESAT – Mariana Mussat
Cranstoun Drug Services – Steve Rossell
Trimbos Institute 

• a dále také
Ministerstvo dopravy âeské republiky
Telperion, s. r. o.
KTTP, s. r. o.
Iniciativa zodpovûdn˘ch pivovarÛ
Oddûlení BESIP Ministerstva dopravy âeské

republiky
Fórum PSR – zodpovûdní v˘robci lihovin
Ing. Oldfiich LesÀák
ManÏelé Soukupovi (Poniklá)
Ekofarma Budkov – rodina Pechova
Luká‰ Dlauhowesk˘
Michal Dlauhowesk˘
Jan Vastl
Jaromír Brabec
Jana VlaÏná
Stanislav Krpej‰
Martin Vích
Mgr. Roman âermák
Jan Palack˘
MVDr. Josef Jordák
Richard Hamza
Leona Urbanová
Milan Vanûk
Rodina Veisov˘ch
Honza Karel
Hana Pastorková
Cel˘ t˘m Café Therapy
Firma e4you
David Filip
Ing. Daniel Tlamka
Ladislav Pur‰l
SoÀa Javorková
Tomá‰ DaÀha
Kapela Bengas
Milan Vûtrovec
Ot˘lie Sklenáfiová – Malá
Jan Vacek
John Ljundberg
Thomas Larkin – R.I.P.
Karel Freund

• a jistû i dal‰í, na které jsme nechtûnû mohli
zapomenout, a kter˘m se tímto
omlouváme.



Název: o. s. SANANIM
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Internet: www.sananim.cz
E-mail: office@sananim.cz
IâO: 00496090
Bankovní spojení: KB Praha 8, Podvinn˘ ml˘n 2
âíslo úãtu: 13038091/0100

Statutární zástupce:
PaedDr. Martina Richterová-Tûmínová
Pfiedsedkynû správní rady

Správní rada:
PaedDr. Martina Richterová-Tûmínová
MUDr. et PhDr. Kamil Kalina, Csc.
Martin Vûtrovec
Martin Hulík
MUDr. Jakub Minafiík

Kontrolní komise:
Miroslav Zachariá‰
Mgr. ·tûpánka âtrnáctá
Mgr. Barbora Orlíková-Sládková
Marek Vodenka
Mgr. Jana Hornová

V˘konn˘ fieditel:
Mgr. Jifií Richter
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