
VÝROČNÍ ZPRÁVA 
ZA ROK 2006

VZ_komplet_sananim.indd   1 7.8.2007   13:02:11



Programové prohlášení o. s. SANANIM

„Nechceme lhostejn� míjet ty, kte�í ztratili víru v sebe, druhé, lidskou existenci.
Ty, kte�í na své cest� životem hledali úto�išt� u drogy a poznali i její odvrácenou tvá�,
která se objevuje s neúprosnou logikou – tvá� utrpení, bolesti, samoty, nesvobody, smrti.
Chceme podat pomocnou ruku všem, kte�í na to �ekají, kte�í volají své SOS.
A varovat ty, pro které je droga symbolem magického neznáma, romantické vzpoury, 
únikem z nep�átelské skute�nosti.“

1990 Ve spolupráci se SPM Klí�ov vzniklo ob�anské sdružení 
 SANANIM, první nestátní nezisková organizace zabývající se 
 problematikou závislostí na nealkoholových drogách. 

1991 SANANIM otev�el Terapeutickou komunitu N�m�ice, první   
 za�ízení tohoto typu v �R ur�ené pro dlouhodobou lé�bu osob
 závislých na nealkoholových drogách. 

1992 Na základ� poptávky a nedostatku odborník� v oblasti 
 drogových závislostí byl program sdružení rozší�en o aktivity 
 v oblasti primární prevence.

1993 Vzhledem k dramatickému vývoji drogové scény na území 
 hlavního m�sta Prahy bylo po�átkem kv�tna otev�eno
 Kontaktní centrum, které slouží jako nízkoprahové a pora-
 denské za�ízení zam��ené na snižování rizik souvisejících 
 s užíváním drog.

1994 Samostatný projekt Terénních program� vznikl zejména jako 
 reakce na pot�ebu kontaktu se skrytou drogovou scénou 
 v Praze a stal se tak pilotní službou svého druhu u nás.

1995 Sdružení zahájilo nový projekt – Terapeutickou komunitu 
 Karlov. Byla dokon�ena projektová p�íprava a zahájeny 
 první stavební práce na objektu �eledníku.

1996 Otev�ení dvou nových program� znamenalo další velmi 
 významný krok, rozši�ující systém pé�e a lé�by o. s. SANA-
 NIM. �innost zahájilo Dolé�ovací centrum s chrán�ným
 bydlením, zam��ené na následnou pé�i, resocializaci a pre-
 venci relapsu. V zá�í se odd�lila psychoterapeutická 

�innost Kontaktního centra a vznikl projekt Denní 
 stacioná�, který slouží jako ambulantní za�ízení pro lé�bu
 drogových závislostí.

1997 Tento rok byl ve znamení koncep�ního a profesionálního 
 rozvoje a profesionalizace �ízení. Kontaktní centrum zahájilo 
 první program toho druhu v �R ve Vazební v�znici Ruzyn�.

1998 Zahájením provozu Terapeutické komunity Karlov, ur�ené pro 
 st�edn�dobou lé�bu, se nabídka poskytovaných služeb dále 
 rozší�ila. Otev�ení Chrán�né dílny Dolé�ovacího centra zna-
 menalo novou kvalitu v oblasti lé�by a dolé�ování.

1999 Mezi nejvýznamn�jší aktivity pat�ilo zahájení provozu Drogo-
 vého informa�ního centra. Rozší�ením kapacity TK N�m�ice
 se poda�ilo zvýšit efektivitu lé�by a byla zahájena rekon-
 strukce druhého objektu TK Karlov.

2000 Do TK Karlov byly p�ijaty první klientky s d�tmi a Denní 
 stacioná� zahájil nový program – motiva�ní skupinu. �eská
 spo�itelna, a. s., se stala generálním partnerem sdružení. 
 Vznikla první internetová poradna pro drogové závislosti 
 www.drogovaporadna.cz.

2001 Zprovozn�ní další �ásti objekt� TK Karlov umožnilo zahájit 
 program pro matky s d�tmi. Úsp�šn� se poda�ilo zorganizo-
 vat mezinárodní AT konferenci.  

2002 Terénní programy se rozší�ily o program pro romské uživatele, 
 Drogové informa�ní centrum zahájilo distribuci 
 aktuálních informací DRAK.

2003 Byl zprovozn�n CADAS, centrum poskytující specializované 
 ambulantní služby. Drogové informa�ní centrum uvedlo do
 provozu server zam��ený na prevenci www.odrogach.cz.
 Dolé�ovací centrum zahájilo program pro matky s d�tmi,   
 kterým nabídlo i chrán�né bydlení.

2004 Rozb�hl se pilotní program Poradny pro rodi�e,
 Terénní programy se rozší�ily o program pro rusky mluvící 
 cizince, Denní stacioná� o program pro matky s d�tmi.
 Za podpory Open Society Fund jsme realizovali projekt roz-
 voje drogových  služeb v Afghánistánu.

2005 Byla založena sociální  rma SANANIM´s Charity Services, 
 s. r.  o.; otev�eno Café Therapy a �innost zahájila Pracovní 
 a sociální agentura. Spolupracovali jsme na projektu 
 Breaking the Circle v Afghánistánu, na projektu Democracy,   
 Cities & Drugs a Correlation; vznikla služba Promile SMS.   

�ást projekt� sdružení byla certi kována.

2006 Sdružení úsp�šn� realizovalo �ty�i projekty podpo�ené ESF, 
vzniklo Centrum pro osoby v kon iktu se zákonem; pln�

 byla  zprovozn�na Poradna pro rodi�e a Tréninkové   
 pracovišt�; sdružení se aktivn� zapojilo do projektu
 Homeless World Cup. Všechny klí�ové služby sdružení byly
 certi kovány.

STRU�N� Z HISTORIE 
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 Stejn� jako v p�edchozím roce jsme také v roce 2006 zaznamenali 
podstatný nár�st poskytovaných služeb a zvýšenou poptávku po nich 
zejména v nízkoprahových za�ízeních a v programech zam��ených
na matky s d�tmi. Z odborného hlediska považujeme za významnou 
skute�nost, že dál pokra�ovala vnit�ní diferenciace našich program�
s ohledem na speci cké cílové skupiny.
 Výsledky práce však nem��íme jen po�tem lidí, kte�í prošli našimi 
programy; radost máme z každého, komu jsme na cest� k životu bez drog 
mohli být nápomocni. Vždy se snažíme nabídnout takovou lé�bu, která je 
efektivní, ú�inná a co nejvíc vyhovuje pot�ebám klienta – matce s dít�tem,
p�íslušníkovi minority, mladistvému, nebo naopak dlouhodobému uživateli 
�i neš�astnému rodi�ovi.
 To vše vyžaduje od našich pracovník� vysoké nasazení, schop-
nost koncep�n� uvažovat a pružn� reagovat na m�nící se pot�eby r�z-
ných cílových skupin. Díky spole�nému úsilí tým� i jednotlivc� se nám to 
v lo�ském roce da�ilo a všichni odvedli velký kus poctivé práce. 
 Stejn� jako v minulých letech nám na tomto �estném míst� dovolte 
pod�kovat všem, kte�í se o naše úsp�chy také zasloužili: 

–  všem zam�stnanc�m a externím spolupracovník�m sdružení;
– všem státním ú�edník�m, kte�í vycházejí vst�íc naší práci 
 a s pochopením naslouchají našim problém�m a pomáhají nám je �ešit;
– všem, kte�í nás v lo�ském roce podpo�ili, a to  nan�n�, materiáln�,    
 nebo jen moráln�.

 Velmi si vážíme spolupráce s Nadací �eské spo�itelny, která také 
v roce 2006 byla naším generálním partnerem. Finan�ní prost�ed-
ky v�novala p�edevším na lé�bu t�ch nejohrožen�jších, mladistvých 
a matek s d�tmi, a významn� se podílela také na �ad� rozvojových pro-
jekt� o. s. SANANIM. 
 Na jiném míst� této zprávy se pokoušíme pod�kovat všem ostat-
ním, kte�í naše úsilí podpo�ili a vycházeli vst�íc pot�ebám našich služeb 
a za�ízení.
 Ne všechno se v roce 2006 da�ilo. Dlouhodobý nedostatek 
 nan�ních prost�edk� se za�íná projevovat únavou celého systému. 
V personální oblasti je to p�edevším nedostatek kvali kovaných 
odborník�, v n�kterých za�ízeních dokonce nedostatek „jakýchkoli“ za-
m�stnanc�, v oblasti provozního zabezpe�ení opot�ebení základního 
technického vybavení, na jehož obnovu nemáme. Stále �ast�jším jevem 
je také zásadní nedostatek základního materiálu, který je však klí�ovým
prost�edkem nap�. u nízkoprahových  služeb (testy, materiál pro harm 
reduction, letáky). S ohledem na nár�st výkon� i klient� se také neda�í
zabezpe�it základní prostorové kapacity a n�které služby je tak nezbytné 
omezovat nebo je v�bec neposkytovat.
 Mezi bolavá témata �eské drogové politiky nadále pat�í nesystémové 
p�id�lování  nancí, ne�ešení základních systémových problém� spojených 
s poskytováním pé�e a lé�by, neexistence adekvátních nástroj� hodno-
cení a zvyšování kvality systému, víceletého  nancování, není stanoven 
rozsah nezbytné pé�e garantované státem, nemáme systém koordinace 
a �ízení národní politiky a není ani vytvo�en efektivní model primární pre-
vence a osv�ty. 
 Nejvíce nás asi trápí prohlubující se nejistota  nancování na-
šich služeb v následujících letech, zejména s ohledem na nevyjasn�-
nost  nancování drogové politiky v�bec a jejího legislativního ukot-
vení. Stále však v��íme, že díky spolupráci nestátních organizací 
a státní správy bude tento problém vy�ešen a že nedojde k rozpadu zá-
kladní sít� odborných služeb v oblasti prevence návykových nemocí. 
Významná by byla jist� i ztráta kvalitního postavení a pov�sti, kterou �es-
ká adiktologie a nestátní neziskové organizace dnes v Evrop� mají.

   PaedDr. Martina Richterová T�mínová
  p�edsedkyn� sdružení
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 Ob�anské sdružení SANANIM je nejv�tší nestátní poskytovatel 
služeb v oblasti prevence a lé�by závislostí na nealkoholových drogách 
v �R. V sou�asné dob� provozuje jedenáct hlavních za�ízení – Terén-
ní programy, Kontaktní centrum, Specializované ambulantní služby 
CADAS, Denní stacioná�, terapeutické komunity Karlov a N�m�ice, Do-
lé�ovací centrum s chrán�nými byty, Drogové informa�ní centrum, Cen-
trum pro osoby v kon iktu se zákonem, Pracovní a sociální agenturu, 
Poradnu pro rodi�e – a �adu rozši�ujících a dopl�ujících projekt� a pro-
gram�. Mezi nejvýznamn�jší pat�í telematické poradenské a informa�-
ní služby, Romský terénní program a Program pro matky s d�tmi. Další 
projekty jsou zam��eny p�edevším na vzd�lávání, primární prevenci, 
publika�ní �innost a zahrani�ní spolupráci. Významné jsou i všechny 
aktivity realizované v rámci samostatného právního subjektu SANA-
NIM´s Charity Services, s. r. o., z�ízeného a stoprocentn� vlastn�ného
sdružením. Jednotlivé projekty sdružení dnes zabezpe�uje více než 125 
stálých zam�stnanc� a 45 externist�.
 I p�es �adu potíží a nezdar� m�žeme rok 2006 považovat za úsp�šný.
Poda�ilo se získat dostatek  nan�ních prost�edk� pro základní provoz 
program� a také zajistit další zdroje, které jsme ú�eln� investovali do 
otev�ení nového centra, základního materiáln�-technického zabezpe�ení,
vzd�lávání, prohloubení odborné koncepce pé�e, zahrani�ní spolupráce 
a dalších aktivit. Z pohledu odborného je pak jednozna�né, že se sdružení 
poda�ilo udržet kvalitní a efektivní služby, které ho profesn� staví na evrop-
skou úrove�, což dokazují nejen konkrétní výsledky naší práce, ú�ast na 
plánování a realizaci vládní politiky, ale nakonec i naše aktivní p�sobení
v rámci evropských projekt�.

MEZI KLÍ�OVÉ CÍLE SDRUŽENÍ PAT�Í

 poskytování efektivní, profesionální pomoci osobám ohroženým 
 drogovou závislostí v síti program� a služeb, které tvo�í komplexní 
 systém prevence, pé�e, lé�by a resocializace; 

 profesionalizace poskytovaných služeb a rozvoj systému v oblasti 
 poskytování speci ckých služeb;

 spolupráce na místní i centrální úrovni p�i plánování a realizaci 
 protidrogové politiky v�etn� zahrani�ní spolupráce a zm�ny
 pohledu ve�ejnosti na problematiku drogových závislostí;

 vzd�lávání laik�, profesionál� a paraprofesionál�.

FINANCOVÁNÍ A KONTROLA

 Provoz všech program� a za�ízení je asi ze 75 %  nan�n� pod-
porován prost�ednictvím státních dotací a dotací kraj� �i obcí. Ostatní 
 nan�ní a provozní prost�edky, tedy asi 25 %, sdružení získává od sou-
kromých subjekt�, vlastní �inností a v neposlední �ad� také od �eských �i
zahrani�ních nadací, fond� a program�. Na  nancování zdravotní pé�e
CADASu se �áste�n� podílí Všeobecná zdravotní pojiš�ovna. Její úhrady 
však pokrývají jen asi 3 % rozpo�tu za�ízení, nebo� tato smlouva byla 
i v roce 2006 naší jedinou smlouvou v této oblasti. 
 Stabilní, adekvátní a kontinuální  nancování sdružení však z�stává
nadále klí�ovým problémem ovliv�ujícím každodenní provoz a zejména 
pak rozvoj organizace. Od po�átku své existence nabízí SANANIM v��i
státu pr�hledné a zodpov�dné zacházení s dotacemi, které je doprováze-
no snahou o maximáln� profesionální a efektivní poskytování služeb. 
 Ú�etnictví sdružení prochází každoro�n� auditem a v roce 2006 
prošlo také �adou vn�jších kontrol. Pozitivn� lze jist� hodnotit naši relativn�
vysokou úsp�šnost v získávání grant� na projekty z Evropských struk-
turálních fond�. V roce 2006 jsme realizovali �ty�i samostatné projekty 
a dalšího se ú�astníme jako partne�i.

SPOLUPRÁCE

 Za klí�ovou otázku p�ežití sít� služeb i dalšího rozvoje sdružení 
považujeme i nadále velmi úzkou spolupráci se státním sektorem a sa-
mosprávou a rozvoj našich zahrani�ních aktivit. Nicmén� ani spolupráce 
s nestátní sférou nebyla v roce 2006 podcen�na. Aktivn� jsme se podíleli 
na �innosti A. N. O. – Asociace nestátních organizací, a to jak v �ídících
orgánech, tak v jednotlivých sekcích. V odborné oblasti se zam�stnanci
sdružení aktivn� podílejí na �innosti r�zných profesních subjekt�, jako 
nap�. Spole�nosti pro návykové nemoci �LS JEP. 
 V rámci realizace jednotlivých odborných program� a služeb úzce 
spolupracujeme s �adou státních odborných za�ízení (nap�. PL �ervený
Dv�r, PL Bohnice, Odd�lení pro závislosti Apoliná�, FN Plze�), tak i ne-
státních organizací, jako jsou Podané ruce, TK Nová Ves, TK Sej�ek,
DROP IN apod. Sdružení také samo nebo ve spolupráci s jinými subjekty 
po�ádá �adu vzd�lávacích aktivit a poskytuje odborné stáže.
 Také v roce 2006 jsme se pokoušeli o rozvoj spolupráce 
s komer�ním sektorem. Je však z�ejmé, že sou�asné legislativní pod-
mínky a všeobecný postoj ve�ejnosti, a tím i soukromého sektoru, 
k drogovým závislostem jsou limitujícím prvkem pro skute�ný rozvoj této 
oblasti. Naše partnery v této oblasti se s pod�kováním snažíme vyjmeno-
vat na jiném míst� této zprávy. 
 Zahrani�ní spolupráce je pro nás i nadále zejména prostorem 
pro získávání nových zkušeností, ale také místem, kde lze �erpat
prost�edky na rozvojové aktivity, na které není dostatek prost�edk�
v domácích zdrojích. P�esto je dnes již také oblastí, kde m�žeme nabízet 
naši pomoc a relativn� dlouholeté zkušenosti. O zahrani�ních aktivitách 
v roce 2006 se stru�n� zmi�ujeme v jiné �ásti této zprávy.

VALNÁ HROMADA A SPRÁVNÍ RADA SDRUŽENÍ

 V roce 2006 m�lo sdružení 34 �ádných �len�, z nichž v�tšina se 
pravideln� ú�astní �ádné valné hromady, svolávané p�edsedou sdružení 
pravideln� v prosinci. Valná hromada �ešila krom� standardních úkol�
(zm�ny stanov, schvalování rozpo�tu atd.) zejména otázky spojené 
s organiza�ními zm�nami a rozvojem organizace. V prosinci 2006 také 
zvolila nové správní a kontrolní orgány sdružení.
 Správní rada se sešla na �ty�ech �ádných jednáních, kde projednáva-
la p�edevším koncep�ní a ekonomické záležitosti, organiza�ní zm�ny, exi-
stenci nového právního subjektu (s. r. o.), plány na  nan�ní krytí, mzdovou 
politiku a PR sdružení.

KANCELÁ� SDRUŽENÍ; MANAGEMENT

 Management organizace a sekretariát sdružení v sou�asné dob�
zabezpe�ují ekonomický, personální a administrativní servis, koordinaci 
aktivit jednotlivých za�ízení a veškeré smluvní vztahy. Kancelá� sdružení 
je také krom� uvedených úkol� zodpov�dná za rozvoj mezinárodních ak-
tivit a �ízení n�kolika mezinárodních projekt�, public relations a sponzor-
ský program (ve spolupráci s Drogovým informa�ním centrem), personální 
politiku a nakonec také za veškeré investi�ní akce sdružení. Již stabilním 
prvkem v organiza�ní struktu�e jsou odborní �editelé, tvo�ící mezi�lánek
mezi vedením a jednotlivými za�ízeními.

TECHNICKO-HOSPODÁ�SKÉ ZABEZPE�ENÍ SDRUŽENÍ

 Všechna za�ízení jsou dnes relativn� dostate�n� technicky 
a materiáln� zabezpe�ena, jsou komunika�n� propojena internetovou sítí 
a mají své elektronické adresy. 
 V posledních letech se však ukázalo, že n�která za�ízení nevyho-
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 SANANIM v roce 2006 

vují prostorov�, a to zejména vzhledem k nár�stu po�tu klient� (Kontaktní 
centrum) �i nár�stu speci cké klientely, mající speciální pot�eby (Denní 
stacioná� a jeho program pro matky s d�tmi). Tyto prostorové pot�eby
se pokoušíme již dlouhodob� �ešit, nicmén� doposud bez jakéhokoli 
úsp�chu.
 Vzhledem k nemožnosti získávat v rámci existujících dota�ních
titul� investi�ní prost�edky se také jako zásadní problém ukazuje z�etelné
postupné chátrání hmotného investi�ního majetku, který je však nezbytný 
k realizaci speci ckých �ástí našich projekt� a zabezpe�ení základních 
aktivit (nap�. auta, technické za�ízení kuchyní, kancelá�e atd.). 

EKONOMIKA A ADMINISTRATIVA

 V systému ekonomického fungování nedošlo k zásadním zm�nám,
celý proces je zabezpe�en standardními mechanismy. Všechna ekono-
mická data podléhají pr�b�žné kontrole a prvotní ú�etní doklady jsou po 
m�sí�ním zú�tování k dispozici pro  nan�ní �ízení a kvali kovanou kon-
trolu ú�etních podklad�. Ekonomika a ú�etnictví se �ídí podrobným ekono-
mickým p�edpisem a �adou p�edpis� interních. Administrativa sdružení je 
zpracovávána sekretariátem sdružení a �ídí se také podrobnými vnit�ními
p�edpisy. 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠT�NÍ

 Systém  nan�ního hodnocení pracovník�, který by adekvátn� p�ihlížel
k jejich vzd�lání, dalšímu vzd�lávání, iniciativnosti a tvo�ivosti, nemohl být 
bohužel ani v toto roce v plné mí�e uveden do praxe vzhledem k velmi 
nízkým dotacím na mzdové prost�edky. Toto omezení limituje personál-
ní práci. Nicmén� poda�ilo se udržet trend, který preferuje profesní r�st
v rámci organizace a p�ihlíží k možnostem postupu pracovníka v systému 
našich za�ízení.
 Systém vnit�ního vzd�lávání pracovník� je stabilizovaný; pravideln�
nap�. probíhá úvodní kurz pro nové zam�stnance, stáže v jednotlivých 
programech, klinické dny a bálintovské seminá�e. Všechny týmy pracují 
pod vn�jší i vnit�ní supervizí.

CERTIFIKACE

 Rovn�ž v roce 2006 pokra�oval systém ov��ování kvality služeb – 
certi ka�ní proces RVKPP, v jehož rámci prob�hla ve všech základních 
za�ízeních místní šet�ení a certi kace odborné zp�sobilosti byla ud�lena
všem za�ízením, která mohou s ohledem na existující standardy o ni 
požádat.
 Mimo certi ka�ní proces však nadále z�stávají n�které služby 
a programy (nap�. práce ve v�znicích, informa�ní služby, zam�stnávání
klient�), které jsou však z našeho pohledu nedílnou sou�ástí sít� služeb, 
protože nap�íklad oslovují cílové skupiny, které nejsou v kontaktu s jinými 
službami systému pé�e a lé�by. 

Cíle a jejich napl�ování
v roce 2006
 P�edevším se nám poda�ilo i p�es zásadní problémy s  nancováním 
jednotlivých za�ízení poskytovat komplexní systém pé�e o drogov� závislé 
v plném rozsahu. 
 Rok 2006 je však významný také tím, že se SANANIM dále rozvíjel 
jako vysoce profesionální organizace, a to jak v oblasti pé�e o klienty, tak 
v oblasti managementu. 

KLÍ�OVÉ CÍLE, JEJICH PLN�NÍ A VÝZNAMNÉ ÚSP�CHY 

V oblasti poskytovaných služeb:

 Provozování sít� program� a služeb a udržení jejich 
 sou�asné nabídky i rozsahu

 – Skute�nost, že se nejen poda�ilo udržet rozsah existujících služeb, 
  ale také jejich kvalitu a efektivitu, v�etn� provázanosti jednotlivých 
  prvk� systému, považujeme za zcela zásadní.

 – Za úsp�ch také považujeme mimo jiné: 
   • kvalitní realizaci prvních fází projekt� podpo�ených ESF; 
    • stoupající návšt�vnost všech provozovaných server� (primární 
     prevence www.odrogach.cz, drogové poradny www.drogovapo-
     radna.cz, drogového informa�ního serveru www.drogy.net
     a portálu www.sananim.cz).

 Získání certi kace odborné zp�sobilosti
 všech základních program�

  – V pr�b�hu roku jsme dokon�ili certi ka�ní �ízení u všech základ-
   ních program� a všechna tato za�ízení tak získala státní certi kaci 
   odborné zp�sobilosti.

 Rozší�ení sít� program� a služeb

  – V nov� otev�ených prostorách Café Therapy se poda�ilo
   koncem roku 2005 zahájit nový program – Poradnu pro rodi�e;
   v roce 2006 byla dokon�ena základní koncepce za�ízení
   a poradna byla rovn�ž vybavena nezbytným technickým zázemím 

 – Nad rámec našich plán� jsme vzhledem k úsp�šným žádostem 
   u Evropských strukturálních fond� realizovali další programy 
   a projekty a mohli jsme tak nabídnout doposud chyb�jící služby 
   a aktivity. Mezi klí�ové v této oblasti pat�í projekt Pracovní 
   a sociální agentury, zam��ený v obecné rovin� na lepší uplatn�ní
   klient� na trhu práce, a projekt Centra pro osoby v kon iktu se 
   zákonem, který poskytuje poradenství, asistenci a lé�bu
   uživatel�m drog ve všech fázích trestního �ízení.

 – Úsp�šn� jsme rozší�ili nabídku o speci cké služby (program 
   Externích terénních pracovník�, nízkoprahové služby pro rusky 
   mluvící cizince; možnost pracovního uplatn�ní klient�   
   Dolé�ovacího centra, telematické služby Promile SMS).

 – Dále jsme v jednotlivých za�ízeních o. s. SANANIM rozvíjeli služby 
   pro speci cké cílové skupiny a rozši�ovali spektrum služeb, 
   zejména v oblasti uplat�ování klient� na trhu práce (viz projekt   
   Pracovní a sociální agentura).

 – Poda�ilo se rovn�ž uskute�nit �adu dalších významných aktivit: 
   • k Mezinárodnímu dni proti zneužívání drog a nezákonnému 
     obchodování s nimi (26. �ervna) jsme uspo�ádali tiskovou 
     konferenci na téma „Drogy nejsou hra�kou pro d�ti“ a výstavu 
     Nadace �s. spo�itelny a �s. spo�itelny „Starajíce se o št�stí   
     jiných nacházíme své vlastni”.
   •  Tým FC SANANIM reprezentoval �eskou republiku na 
     Mistrovství sv�ta bezdomovc� v pouli�ním fotbale (Homeless   

vují prostorov� a to zejména vzhledem k nár�stu po�tu klient� (Kontaktní KLÍ�OVÉ CÍLE JEJICH PLN�NÍ A VÝZNAMNÉ ÚSP�CHY

SANANIM v roce 2006
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     World Cup), které se konalo na podzim 2006 v Kapském M�st�
     (JAR). 
   •  Po sdružení P�átel Malé Strany a Hrad�an jsme se ujali   
     po�adatelství tradi�ních Hrn�í�ských trh� na Kamp�, které   
     využíváme k prezentaci r�zných chrán�ných dílen, osv�t�
     a PR sdružení. 

 Spolupráce p�i plánování a realizaci protidrogové politiky

 –  M�žeme konstatovat, že také v roce 2006 byla naše spolupráce 
    s centrálními orgány a samosprávou, až na n�kolik výjimek,   
   na velmi dobré úrovni; sdružení se také velmi aktivn� podílelo 
   na této spolupráci v rámci aktivit st�ešní organizace  A. N. O.

 Profesionalizace poskytovaných služeb 

 – Již n�kolik let se i s ohledem na  nan�ní limity da�í zabezpe�it   
   systém vnit�ního a vn�jšího vzd�lávání (nap�. nových pracovník�)
   a rovn�ž vzd�lávání v n�kterých speci ckých �innostech
   (terapeutické komunity apod.). 

 – Kontinuáln� sdružení podporuje odborný r�st tým� i jednotlivc�   
   prost�ednictvím ú�asti na specializovaném vzd�lávání. Rezervy
   vnímáme zejména v oblasti hodnocení kvality a standardizace   
   rozli�ných metod a technik poskytovaných služeb.

 – V roce 2006 se poda�ilo v plném rozsahu realizovat vzd�lávací
   program, podpo�ený z ESF, který se skládá ze základního kurzu 
   drogových závislostí, kurzu poradenství, kurzu terapeutických 
   komunit, dopln�ný o speci cký intenzivní program tzv. letních škol.

 – �ada našich zam�stnanc� dokon�ila vysokoškolská studia, složila 
   rigorózní �i atesta�ní zkoušky, úsp�šn� dokon�ila r�zné výcviky 
   v oblasti PR, managementu, terapie a lé�by závislostí. 

 Odborné zabezpe�ení poskytovaných služeb

 – Významným odborným tématem bylo v roce 2006 mimo jiné:  
   • �ešení situace v nízkoprahových službách, kdy zájem 
     o jednotlivé služby již n�kolik let p�esahuje kapacitu za�ízení;

   • zajišt�ní provázanosti služeb jednotlivých za�ízení a program�
     a jejich prostupnosti pro klienty. 

 – Za významnou považujeme také skute�nost, že všechny týmy 
   pracovaly pod kvalitní interní i externí supervizí.

V rámci technicko-organiza�ního zabezpe�ení:

 Technické zabezpe�ení

  – Zejména díky Nadaci �eské spo�itelny jsme i v roce 2006 mohli   
   pokra�ovat v revitalizaci objekt� hospodá�ského dvora TK Karlov;  
   byla dokon�ena II. fáze oprav vnit�ních komunikací, prob�hla
   II. fáze opravy objektu Hájenka. 

 – V kv�tnu 2006 se poda�ilo dokon�it celkovou rekonstrukci objektu 
   Ov�í hájek a mohlo tak dojít k jeho plnému zprovozn�ní.

 – Bylo dokon�eno nezbytné provozní a technické vybavení objektu 
   Školská 30. 

 – Poda�ilo se udržet relativn� kvalitní materiální zabezpe�ení
   sdružení jako celku.

 Organiza�ní a ekonomické zabezpe�ení

 – P�esto, že z pohledu správní rady lze považovat zabezpe�ení
   managementu a komunikace v�etn� rozvoje zahrani�ních aktivit
   za více než uspokojivé, je z�ejmé, že se p�edevším kv�li  nan�ním
   limit�m nepoda�ilo uskute�nit plánované zm�ny (rozší�ení
   a restrukturalizace managementu organizace) nezbytné zejména 
   s ohledem na rozsah a spektrum �innosti sdružení.

 – Vzhledem k novelizaci zákona o DPH bylo nezbytné aplikovat 
    p�ipravené zm�ny dosavadního ekonomického a manažerského 
    systému; s ohledem na doporu�ení auditora, Finan�ního ú�adu
   a dalších konzultovaných expertních subjekt� byl z�ízen nový   
   právní subjekt (spole�nost s ru�ením omezeným) se 
   stoprocentním vlastnickým právem.

NA �INNOSTI O. S. SANANIM SE V ROCE 2006 PODÍLELI:

Adámková Kate�ina, Ambrož Marcel, Bendová Martina, Bíliková Monika, Brachová Hana, Burová Petra, Cardová Alena, �ernohorská Kate�ina,
�trnáctá Št�pánka, Do�ekal Ond�ej, Dohnalová Miluše, Doležal Jan, Drábek Miroslav, �urišová Alena, Dyntarová Johana, Folí� Patrik, 
Formánková Eva, Geblerová Eva, Golubyeva Sv�tlana, Grosmanová Terezie, Gwozdziewicz David, Christodulu Niké, Hampejsová Olga, 
Hanusová Jana, Hanzal Pavel, Harbá�ková Marcela, Hettner Vladimír, �adilová Hornová Jana, Horvát Milan, Horyna Dan, Hošková Helena, 
Hovorka Jan, Hr�zová Miloslava, Huk Martin, Hulík Martin, Indráková Ivana, Janoušková Olga, Jonák Michal, Jonášová Iveta, Justinová Jana, 
Kabátek Aleš, Kabátková Petra, Kalina Kamil, Kalužíková Miroslava, Karel Jan, Karlová Zuzana, Klíma Tomáš, Klozíková Eva, Kolenatá Olga, 
Koryntová Gabriela, Kožený Josef, Kožený Václav, Krej�í Petr, Krej�ová Monika, Krummerová Jana, K�ížová Marie, Kuda Aleš, Kudová Olina, 
Luczewský Tomáš, Lukavský Kamil, Makovská Dolanská Pavla, Mare�ková Jana, Maxová Veronika, Mazur Bohumil, M�chý�ová Petra,
Mina�ík Jakub, Moty�ková Veronika, Nedv�d Tomáš, Orlíková Barbora, Pálení�ek Tomáš, Pastorková Hana, Pešatová Ivana, Pešek David, 
Petrošová Blanka, P��ová Dana, Porubský Peter, Preslová Ilona, Prombergerová Sylvie, P�íhodová Alena, Rektor Tomáš, Richter Ji�í,
�ezní�ková Markéta, Simonová Lucie, Sko�epová Hana, Sládková Barbora, Szabo Dan, Šefránek Martin, Šilarová Vilma, Šimková Lenka, 
Šíp Jan, Škodová Zde�ka, Šmíd Petr, Švec Josef, Richterová T�mínová Martina, Termer Aleš, Toušová Ji�ina,Vácha Petr, Vejrych Tomáš, 
Veis Št�pán, V�trovec Martin, Volný Ji�í, Vo�íšková Eva, Wankeová V�ra, Zachariáš Miroslav, Zikmundová Martina, Zogatová Kamila
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TP  Terénní programy
KC  Kontaktní centrum
CADAS Specializované 
 ambulantní služby 
DST  Denní stacioná�
TKK  Terapeutická komunita  
 Karlov
TKN  Terapeutická komunita  
 N�m�ice
DOC  Dolé�ovací centrum
COKUZ Centrum pro osoby 
 v kon iktu se zákonem
PSA  Pracovní a sociální   
 agentura
PPR  Poradna pro rodi�e
DIC  Drogové informa�ní
 centrum

SANANIM v �íslech
PO�TY KLIENT� A VÝKONY V ZA�ÍZENÍCH O. S. SANANIM

POM�R UŽIVATELÉ – UŽIVATELKY V ZA�ÍZENÍCH O. S. SANANIM

PO�ET KLIENT� (UŽIVATEL�) V PÉ�I ZA�ÍZENÍ O. S. SANANIM V MEZIRO�NÍM SROVNÁNÍ

PO�TY INJEK�NÍCH SET� VYDANÝCH TERÉNNÍMI PROGRAMY A KONTAKTNÍM CENTREM V LETECH 1997 – 2006

TP KC CADAS DST TKK TKN DOC COKUZ PSA PPR DIC

po�et klient�
uživatel�  1 316 2 226 290 358 86 44 173 153 87 10 N

   z toho d�ti
   v lé�b� s matkou 0 0 0 0 20 0 11 0 0 0 0

pr�m�rný v�k
uživatel� 26 27 29 26

matky
25

mladiství
20

31 28 26 28 N N

po�et klient�
neuživatel� 223 37 20 178 135 34 43 8 0 115 N

po�et kontakt� 32 458 31 589 4 802 3 616 0 0 0 503 416 401 980 397

l�žkodny 0 0 0 0 8 757 5 827 11 000 0 0 0 0

harm reduction 30 845 21 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0

individuální
poradenství 778 678 969 1 108 142 716 1 269 291 565 99 0

skupinová terapie 196 5 79 682 1 092 914 318 0 0 0 0

rodinná terapie 0 37 25 151 66 79 30 8 0 76 0

rodi�ovská skupina 0 0 0 181 24 12 34 0 0 14 0

telefonické
poradenství 0  1 377 600 500 45 0 0 0 0 78 0

internetové
poradenství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3547

TP KC CADAS DST TKK TKN DOC COKUZ PSA Celkem

1999 328 1 480 0 204 22 41 91 0 0 2 166

2000 1 045 1 945 0 237 44 42 194 0 0 3 507

2001 1 298 2 386 0 273 43 48 142 0 0 4 190

2002 1 577 2 878 0 239 47 54 262 0 0 5 057

2003 1 954 2 069 38 265 57 48 220 0 0 4 651

2004 1 574 2 234 120 329 56 49 221 0 0 4 583

2005 1 548 2 394 185 507 55 45 171 158 0 5 063

2006 1 316 2 226 290 358 66 44 162 153 87 4 702

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

TP 83 190 95 286 117 782 196 858 244 629 166 085 213 138 212 208 280 441  324 626

KC 172 574 150 547 248 613 339 009 370 851 297 707 359 771 571 830 760 602 815 865

celkem 255 764 245 833 366 395 535 867 615 480 463 792 572 909 784 038 1 041 043 1 140 491

TP KC CADAS DST TKK TKN DOC COKUZ PSA

muži 945 1 558 185 162 25 30 90 122 50

ženy 371 668 105 196 41 14 72 31 37

celkem 1 316 2 226 290 358 66 44 162 153 87

PRIMÁRNÍ DROGA U KLIENT� O. S. SANANIM

TP KC CADAS DST TKK TKN DOC COKUZ

heroin 202 31 89 56 0 20 42 37

subutex 1 008 49 94 42 10 6 3 17

pervitin 93 80 59 191 44 17 78 97

ostatní 13 7 48 69 12 1 39 2
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Poslání
Hlavním cílem program� je motivovat klienty, kte�í nejsou v kontaktu 

s jinou lé�ebnou nebo pomáhající institucí vyššího stupn�, k bezpe�n�jšímu
užívání drog, k bezpe�né likvidaci použitého injek�ního materiálu, 
k bezpe�n�jšímu sexu a ke zm�n� životního stylu sm�rem k abstinenci. 
 Terénní pracovníci nabízejí denn� v pravidelných �asech na ur�ených
místech v Praze vým�nu sterilních injek�ních st�íka�ek, kondomy a drob-
ný zdravotnický materiál. 
 Poskytují také sociální a zdravotní poradenství v�etn� základního 
zdravotního ošet�ení, a je-li t�eba, první pomoc a krizovou intervenci. 
Prost�ednictvím externích terénních pracovník� se program snaží za-
chytit populaci, která není v kontaktu s žádným programem, institucí �i
pomáhající organizací. 
 Terénní pracovníci dále sbírají na ve�ejných místech použité injek�ní
st�íka�ky a pro uživatele drog vydávají �asopis Dekontaminace, zam��ený
zejména na prevenci rizik spojených s užíváním drog a na osv�tu.

Cílová populace
Nej�ast�jší zneužívanou drogou mezi klienty je buprenor n (78 %); 

16 % je závislých na heroinu, 6 % na pervitinu. Drogy si v�tšinou aplikují 
intravenózn�.
 Pr�m�rný v�k je 26 let, avšak významnou skupinou charakterizovanou 
nižším v�kem tvo�í experimentáto�i, pro které je typická neznalost rizik 
spojených s užíváním drog. Pro n� jsou Terénní programy v�tšinou prvním 
zprost�edkovatelem nezkreslených informací a také prvním za�ízením,
s nímž vstupují do kontaktu.
 Další podstatnou cílovou skupinou klient�, se kterou programy pracu-
jí, jsou Externí terénní pracovníci. Jsou to stabilizovaní uživatelé drog, kte�í
jsou proškoleni k tomu, aby pod odborným vedením pracovali s uživateli 
drog na uzav�ené drogové scén�, p�edevším v toxikomanských bytech, 
zajiš�ovali na t�chto místech vým�nu injek�ního materiálu, navazovali 
klienty na odborná za�ízení a motivovali je ke zm�n� chování sm�rem
k mén� rizikovému.

Tým
Multidisciplinární tým je složený z pracovník� r�zných specializací 

tak, aby odborn� a v odpovídající kvalit� pokryl všechny typy nabízených 
služeb. Terénní pracovníci jsou vzd�láni v oboru poskytování sociálních 
služeb.

Rok 2006
P�ibližn� 27 000 kontakt�, které uskute�nilo celkem 1176 klient�,

odpovídá situaci, jaká byla i v roce 2005. Po�et vym�n�ných injek�ních
st�íka�ek však dosáhl 298 321 ks, což znamená nár�st asi o 30 000 ks. 
Svou roli tu z�ejm� hraje spektrum a adekvátnost nabídky služeb; �ást
klientely proto udržuje s Terénními programy pravidelný, opakovaný kon-
takt. Dalším d�vodem jsou stabilní místa a �asy fungování programu, a tedy 
i snadná dostupnost v jediné lokalit� v centru Prahy. 
 Protože služeb využívali p�edevším lidé závislí na heroinu (opi-
oidech), p�edpokládali jsme, že jakmile p�ejdou do legálních substitu�ních
program�, po�et našich klient� poklesne. To se však nestalo. Uživatelé 
za�azení v substitu�ních programech využívají služeb Terénních program�
zhruba ve stejné mí�e, jako je využívali d�ív, protože drtivá v�tšina z nich si 
také subutex aplikuje intravenózn�.
 Denn� kontaktovalo terénní pracovníky pr�m�rn� 107 klient�, asi 

40 % tvo�ili klienti majoritní spole�nosti, 40 % Romové a 20 % rusko-
jazy�ní klienti. 
 Rostoucímu po�tu kontakt� s klienty z minorit jsme se snažili nabídku 
služeb p�izp�sobit. Zejména u ruskojazy�né skupiny klient� se setkáváme 
s �adou rizik. Je to pom�rn� uzav�ená skupina, jsou HIV-pozitivní nebo 
jsou v �R nelegáln�, a proto žádné kontakty se zdravotnickým za�ízením
ani jinou institucí nevyhledávají. Kontakt s nimi se da�il p�edevším díky 
pracovnici – rodilé mluv�í. Byli p�edáváni do specializované ambulantní 
služby CADAS, kde byla pro tuto �ást speci cké klientely otev�ena sk-
upina.
 Zna�ná pozornost byla v roce 2006 v�novaná také klientkám-matkám 
a t�hotným klientkám, které se da�ilo v pom�rn� raném stadiu t�hotenství
p�edávat do pé�e gynekolog�, informovat o rizikách užívání drog pro 
matku a plod i o možnostech získat dít� do vlastní pé�e. Díky systému 
návazných za�ízení v rámci o. s. SANANIM se da�ilo p�edávat matky do 
pé�e Denního stacioná�e, pop�ípad� terapeutické komunity ješt� p�ed po-
rodem.

Zám�ry pro rok 2007
– iniciovat otev�ení dalších nízkoprahových za�ízení na území
   hlavního m�sta Prahy 
– zintenzivnit prevenci vyho�ení pro pracovníky Terénních program�
– podílet se alespo� v rámci o. s. SANANIM na modi kaci pé�e
 poskytované ostatními za�ízeními tak, aby byla pro uživatele 
 dostupná  a aby nabízené služby odpovídaly i poptávce klient�
 z minoritních skupin

Poslání 40 % tvo�ili klienti majoritní spole�nosti, 40 % Romové a 20 % rusko-
jazy�ní klienti.

Martin V�trovec

Josef, 38 let
 Pervitin bral dvacet let, nepracoval, kradl. M�nit st�íka�ky
si chodil pravideln�, takže jsme mu posléze nabídli, jestli 
by necht�l d�lat externího terénního pracovníky a m�nit je 
v místech pro nás nep�ístupných, na skryté drogové scén�.
Tohle d�lal dva roky, po které jsme s ním pracovali a mo-
tivovali ho k lé�b�. Když pak ot�hotn�la i jeho p�ítelkyn�,
rozhodli se oba, že se p�jdou lé�it. Josef odešel do Terapeu-
tické komunity v N�m�icích a lé�bu zvládl úsp�šn� hned na-
poprvé. Dnes pracuje, dod�lává si st�ední školu, s p�ítelkyní
sice nežije, ale o dceru se stará a splácí dluhy, které si 
v p�edchozím život� nad�lal.
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Romský terénní program
se soust�edí na romské problémové uživatele drog starší patnácti let, 

kte�í se pohybují na otev�ené drogové scén�, rodiny a blízké sociální okolí 
romských uživatel� drog. Protože se s touto skupinou pracuje p�edevším
formou p�ípadové práce s rodinou, stávají se cílovou skupinou i d�ti
a mládež ve v�ku 11 až 15 let, ale i dosp�lá populace.
 Další cílovou skupinou je blízké sociální okolí romských uživatel�
– rodi�e, sourozenci, partne�i, p�íbuzní, kte�í mají v�tšinou jen málo 
informací o možnostech �ešení problému a pomáhajícím institucím 
ned�v��ují.
 Program se snaží oslovit i širokou romskou ve�ejnost a pomáhat 
jí získat adekvátní formou podstatné informace o drogách, rizikách 
spojených s jejich užíváním a možnostech následné lé�by.

R ký t é í

Terénní programy
jsou nízkoprahovým za�ízením, které se zam��uje p�edevším na práci s uživateli drog na 

otev�ené drogové scén� na frekventovaných místech v centru Prahy. 

Vznikly v roce 1994, v roce 2005 obdržely certi kát odborné zp�sobilosti.
V roce 2006 poskytly služby 1176 klient�m.

Terénní programy v meziro�ním srovnání

Výkony 2000 2003 2005 2006
po�et klient� 1 045 1 954 1 228 1 176

po�et kontakt� 9 329 22 480 27 617 26 841

po�et prvních 
kontakt�

317 232 125 16

vým�nný program 8 514 21 615 26 198 25 031

vydané st�íka�ky (ks) 196 858 213 138 271 057 298 321

poradenství 4 235 454 457

Romský terénní program v meziro�ním srovnání

Výkony 2004 2005 2006
po�et klient� 323 320 140

po�et kontakt� 3 015 3 031 5 978

    z toho prvních kontakt� 105 65 11

po�et návšt�v v rodinách 52 45 132

   z toho kontakt� s neuživateli 80 109 104

vým�nný program 2 935 2 922 5 814

vydané injek�ní st�íka�ky 10 857 9 384 26 305

po�et poradenství, 
p�ípadové práce 432 272 321

7

po�et klient�-uživatel� drog
(po�et jednotlivých uživatel� drog, kte�í využili 
v daném období alespo� jednou služeb programu)

1176

   z toho muž� 843

   z toho injek�ních uživatel� 1176

   z toho se základní drogou heroin 185

                                             pervitin 79

                                             kokain / crack 0

                                             kanabinoidy 0

                                             extáze 0

                                             t�kavé látky 0

   z toho se základní látkou subutex nelegáln� 912

                                            subutex legáln� 0

                                            metadon nelegáln� 0

                                            metadon legáln� 0

pr�m�rný v�k klienta 26

po�et neuživatel�, kte�í využili alespo�
jednou služeb programu N

po�et kontakt� celkem 26 841

   z toho s uživateli drog 26 841

po�et prvních kontakt� 16

   z toho s uživateli drog 16

Základní údaje o programu
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Kontaktní centrum
je nízkoprahové zdravotnické za�ízení, které uživatel�m návykových látek 

starším patnácti let a jejich blízkým poskytuje p�edevším zdravotní, 
sociální a právní pomoc, a to i anonymn�.

Vzniklo v roce 1993; v roce 2005 obdrželo certi kát odborné zp�sobilosti.
V roce 2006 využilo jeho služeb tém�� 2000 klient�.

Petr Porubský

Poslání
Hlavním cílem práce centra je navázat kontakt se skrytou populací 

uživatel� drog, vést je ke snižování zdravotních a sociálních rizik a motivo-
vat ke zm�n� životního stylu sm�rem k abstinenci.
 Klient�m poskytuje základní zdravotní pé�i, distribuuje zdravotnický 
materiál (v�etn� vým�ny injek�ních st�íka�ek a jehel) a provádí testy HIV, 
žloutenky C, sy lidy a t�hotenství. D�ležitým posláním Kontaktního centra 
je také poradenství p�ed lé�bou, diferenciáln� diagnostický  ltr a motiva�ní
rozhovory s klienty, kte�í cht�jí zm�nit sv�j životní styl.
 Kontaktní centrum zajiš�uje také telefonické poradenství a telefo-
nickou krizovou intervenci pro uživatelé drog i pro lidi jim blízké.

Cílová populace
Klientela centra je v posledních letech stabilizovaná; typickými klienty 

jsou p�edevším nitrožilní uživatelé pervitinu a opiát�, �asto bez sociálního 
zázemí.
  P�evažují závislí na pervitinu (55 %), závislých na opiátech (zejména 
subutexu a heroinu) je 35 %, zbylých 10 % jsou uživatelé se zk�íženou
závislostí a uživatelé dalších návykových látek (nap�íklad benzodiazepin�).
V roce 2006 byl zaznamenán první kontakt s uživatelem kokainu s po-
ptávkou po poradenství. I když kokain není typickou drogou uživatel�,
kte�í centrum navšt�vují, lze p�edpokládat, že po�et závislých na kokainu 
m�že pozvolna nar�stat.
 Do cílové skupiny pat�í také rodi�e uživatel�, p�íbuzní, p�átelé,
partne�i �i známí. 
  Pr�m�rný v�k klient� je 27 let, dv� t�etiny tvo�í muži.

Tým
Po masivním odchodu zam�stnanc� na konci roku 2005 se poda�ilo

vybudovat nový multidisciplinární tým, který tvo�í kontaktní pracovníci, so-
ciální pracovníci, zdravotní sestra a vedoucí – psycholog. 
 Všichni absolvovali kurz poskytování první pomoci a v�tšina
zejména služebn� mladších zam�stnanc� prošla výcvikem ve vedení 
motiva�ních rozhovor�. T�i �lenové týmu jsou v dlouhodobém psychot-
erapeutickém výcviku SUR. Kvalitu poskytovaných služeb kontroluje 
odborný �editel o. s. SANANIM pro harm reduction, zdravotnický úsek 
je pod odborným dohledem vedoucího léka�e o. s. SANANIM. Externím 
supervizorem je PhDr. Ji�í Libra.

Rok 2006
Po�et kontakt�, po�et poskytnutých služeb (zejména ve vým�nném

programu) i objem vym�n�ného injek�ního materiálu v roce 2006 op�t
vzrostl.
 V roce 2006 navštívilo denn� centrum v pr�m�ru 86 osob (ve srovnání 
s 65 v roce 2004 a 71 v roce 2005)  a nebylo výjimkou, že za den p�išlo do 
Kontaktního centra p�es 100 klient�.
  Podobný trend je patrný, pokud jde o objem vym�n�ného injek�ního
materiálu. V roce 2006 jsme vydali celkem 815 865 ks injek�ních st�íka�ek
(v roce 2005 760 602 ks, v roce 2004 571 830 ks). 
 Velmi dob�e se osv�d�ila spolupráce s Proba�ní a media�ní službou 
�R. Jedenkrát týdn� je klient�m v kontaktní místnosti nabízeno trestn�-
právní poradenství. V rámci proba�ního programu si m�žou odpraco-
vat obecn� prosp�šné práce p�ímo v centru. V roce 2006 to úsp�šn�
zvládli dva klienti, další dva pokra�ují.
 Pro klienty po�ádalo Kontaktní centrum jednou m�sí�n� tematické 

„osv�tové“ dny, nap�íklad Hepatitida C, Jak na vy�izování doklad�, Subu-
tex a rizika jeho injek�ní aplikace, Co m�že Ká�ko ud�lat pro m� a co 
já m�žu ud�lat pro Ká�ko, Pohlavn� p�enosné nemoci a další. B�hem
dne byly pro klienty k dispozici letáky, v nichž je srozumitelnou formou 
dané téma zpracováno, v odpoledních hodinách pak v kontaktní místnosti 
prob�hla diskuse s p�izvaným odborníkem.
 K pozitivním trend�m roku 2006 pat�í i to, že se da�ilo úsp�šn� na-
vazovat kontakty s rostoucím po�tem t�hotných klientek, které byly v�as
odkazovány do Denního stacioná�e SANANIM.
 Poradenská linka: po�et telefonát� vzrostl z 1170 v roce 2005 na
 1377 v roce 2006.

Petr, 20 let
Do Kontaktního centra p�išel s tím, že pot�ebuje poradit: 

p�estává zvládat život na ulici, je pro n�j už p�íliš náro�ný,
zhoršilo se mu zdraví, pot�ebuje pomoc, chce si s n�kým
promluvit. P�emýšlel, že by nastoupil do lé�by, ale nev�d�l,
co pro to musí ud�lat. Nabídli jsme mu tedy v co nejbližším 
termínu individuální poradenství. Na sch�zkách terapeut 
�ešil s Petrem jeho sou�asnou životní situaci a zejména 
s ním probíral jeho motivaci k lé�b�. Po m�síci spole�n� vy-
brali vhodnou terapeutickou komunitu, Petr sepsal životopis, 
s pomocí Ká�ka si za�ídil detoxi kaci, po které nastoupil do 
lé�by. Nedávno úsp�šn� p�estoupil do t�etí, už záv�re�né
fáze komunitní lé�by.

Pr�m�rný den v Kontaktním centru v roce 2005 a 2006

Po�et 2005 2006
kontakt� 72 86

vým�n 47 59

vym�n�ných st�íka�ek 2084 2235

poradenství 2,2 2

poradenských telefonát� 3,2 3,7

zdravotních ošet�ení 3,2 3,2

využití hygienického servisu 10,4 30

Zám�ry pro rok 2007
– udržet stabilní tým, prohlubovat jeho profesionalizaci
– soust�edit se na individuální práci s klientem v kontaktní místnosti
– motivovat klienty k testování na hepatitidu C a HIV
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CADAS – specializované 
ambulantní služby 

je ambulantní substitu�ní a psychiatrické centrum, které vzniklo v roce 2003; 
v roce 2005 získalo certi káty odborné zp�sobilosti.

V roce 2006 využilo jeho služeb 290 klient�.

Poslání
Klient�m z Prahy a okolí nabízí jinak �asto obtížn� dostupnou am-

bulantní psychiatrickou pé�i, ambulantní detoxi kaci a substitu�ní lé�bu
buprenor nem (subutexem). 

Cílová populace
Obvykle jde o aktivní uživatele, nej�ast�ji opioid� (subutexu �i he-

roinu), ale b�žné je i kombinování více látek sou�asn� (subutex – benzo-
diazepiny – pervitin), které si aplikují p�evážn� injek�n�. Pro �astý soub�h
duševních onemocn�ní je tato klientela nesnadná a obtížn� lé�itelná.
 Do cílové populace pat�í také cizinci žijící v �R bez ohledu na to, zda 
mají zdravotní pojišt�ní.
 P�ednostn� p�ijímáme ty, kdo pe�ují o malé d�ti, a t�hotné ženy. 
Pe�ujeme i o rodinné p�íslušníky a blízké lidí, kte�í berou drogy. 
 Pracovníci centra rovn�ž zajiš�ují psychiatrickou pé�i o klienty tera-
peutických komunit Karlov a N�m�ice.

Tým
Tým tvo�í dva léka�i, zdravotní sestra, sociální pracovnice a tera-

peutka. Krom� vnit�ního vzd�lávání o. s. SANANIM se �lenové týmu 
ú�astnili i vzd�lávání speci ckého (stáží, exkurzí, odborných aktivit 
Spole�nosti pro návykové látky �SL JEP apod.). Pravideln� probíhala 
klinická supervize.

Rok 2006
Ošet�ili jsme celkem 290 klient�, p�evážn� aktivních �i bývalých 

uživatel� drog. 

Ambulantní psychiatrická pé�e

V programu bylo celkem 166 klient�. V�tšinou šlo o kontinuální psy-
chiatrickou pé�i, mén� �asté byly jednorázové kontakty (posouzení stavu 
p�ed nástupem lé�by interferonem, p�ípadn� o konziliární vyšet�ení p�i
akutním zhoršení stavu). Kapacita byla zcela napln�na.

Substitu�ní program 
a program dlouhodobé detoxi kace

Programu se ú�astnilo 124 klient�; p�ijati byli nej�ast�ji k dlouhodobé 
ambulantní detoxi kaci, kterou jsme nabízeli místo substituce, kde chyb�ly
kapacity.
 V substitu�ním programu pro závislé na opioidech (substitu�ní lát-
kou je buprenor n) jsme oproti roku 2005 po�et klient� navýšili o ty, které 
se nepoda�ilo detoxi kovat ambulantn�, a o n�které speci cké skupiny 
(klienty z bývalého SSSR, s duální diagnózou apod.).
 V pr�b�hu roku ukon�ilo program 59 klient�, p�i�emž 10 bylo 
vylou�eno za zneužívání programu nebo hrubé nedodržení pravidel. 
Dalších 83 klient� bylo p�ijato.
 Ve druhé polovin� roku 2006 jsme se zam��ili na práci s uživateli drog 
z bývalého SSSR. Byli p�ijímáni na doporu�ení Terénních program� o. s. 
SANANIM, kde p�sobí rodilá mluv�í. Také kapacita tohoto programu byla 
zcela napln�na.
 Se všemi klienty jsme pracovali p�edevším individuáln� (psychote-
rapie a poradenství, psychiatrické vyšet�ení, sociální práce). Krom� toho 
probíhaly celoro�n� dv� psychoterapeutické skupiny.

Mirek, 31 let
 Do CADASu p�išel po výkonu trestu na po�átku roku 
2005 k protitoxikomanické a psychiatrické ochranné 
ambulantní lé�b�. Trp�l depresemi, bydlel u bývalé manželky, 
nem�l žádné zam�stnání, musel splácet dluhy, dcery byly 
v d�tském domov�.
 M�l zájem situaci �ešit, ale rozsah a tíže problém� se 
mu jevily jako nep�ekonatelné. B�hem asi dvou m�síc�
se poda�ilo ho stabilizovat, a tak mohl nastoupit do Den-
ního stacioná�e, který úsp�šn� absolvoval. Po celou dobu 
byl v pravidelném kontaktu s Proba�ní a media�ní službou 
a docházel také do programu postpenitenciární pé�e. Stále 
však nem�l práci, obával se, že selže, protože jeho poslední 
zkušenosti se zam�stnáním byly z doby p�ed n�kolika lety, 
kdy s drogami za�ínal. Chodil na r�zné brigády, ale nakonec 
s pomocí Pracovní a sociální agentury zam�stnání našel. 
 Nyní už asi dva roky pln� abstinuje, má stálé zam�stnání,
od bývalé ženy se odst�hoval, pravideln� se stýká s dcerami 
a našel si i partnerku. V sou�asné dob� se chystáme po 
dohod� s Proba�ní a media�ní službou požádat soud 
o ukon�ení ochranné lé�by.

P�ehled výkon� v meziro�ním srovnání

Výkon 2005 2006 zm�na v %
skupinová psychoterapie 41 79 +93

individuální psychoterapie 
a poradenství

748 969 +30

rodinná terapie 
a poradenství

57 25 -66

krizová intervence 27 23 -15

sociální práce 236 355 +50

telefonické poradenství, 
konzultace

600 600 0

test na p�ítomnost drog 325 365 +12

vydání léku 347 547 +58

psychiatrické vyšet�ení 1201 3374 +181

Jakub Mina�ík

Zám�ry pro rok 2007
– rozvíjet programy pro klienty v dlouhodobé substitu�ní pé�i
– otev�ít terapeutickou skupinu pro rusky mluvící klienty 
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Denní stacioná�
je nestátní zdravotnické za�ízení ur�ené klient�m starším 16 let s diagnózami 

zneužívání p�edevším nealkoholových drog nebo závislosti na nich. 
Podmínkou p�ijetí je motivace k lé�b� a abstinenci;  bydlení v Praze 

a nejbližším okolí; léka�ské doporu�ení nevyžadujeme. 

Vznikl v roce 1996, v roce 2005 obdržel certi kát odborné zp�sobilosti.
V roce 2006 využilo jeho služeb 536 osob.

Poslání
Programy stacioná�e tvo�í komplex diagnostických, lé�ebných

a rehabilita�ních postup�, které p�ihlížejí k aktuálnímu stavu a pot�ebám
klienta. Jde p�edevším o intenzivní psychoterapeutickou ambulantní pé�i
(skupina 10 osob po 3 m�síce) a motiva�ní program (skupina 2 x týdn�).
 Program pro matky-uživatelky s malými d�tmi zahrnuje individuální 
poradenství, konzultace a terapeutické vedení s možností za�lenit matky 
jako klientky do program� stacioná�e, p�ípadn� do TK Karlov, �ešit krizové 
situace s možností udržet a podpo�it vztah matky s dít�tem.
 Stacioná� dále nabízí sociální služby a poradenství, rodinnou 
terapii, konzultace a poradenství pro rodi�e, partnery klient� a další ro-
dinné p�íslušníky, psychologické a psychiatrické vyšet�ení, diferenciální 
diagnostiku v�etn� zprost�edkování somatických vyšet�ení, klubové 
a volno�asové aktivity, individuální terapii a poradenství.

Tým
  ZZa program odpovídalo 9 pracovník� (vedoucí za�ízení – psycholog, 
t�i psychoterapeuti, dva socioterapeuti, léka�, sociální pracovník, speciál-
ní pedagog a administrativní pracovník). Externí supervizi zajiš�ovala
dr. Jitka Vod�anská.

Rok 2006
Zaznamenali jsme n�které nové trendy: potenciální klienti nás kon-

taktovali s žádostí o pomoc v d�ív�jší fázi drogové kariéry a narostl po�et
nemotivovaných t�hotných žen a matek zneužívajících návykové látky 
i po�et klient� kombinujících nealkoholové drogy a alkohol. Primární 
drogou je pervitin; �asté jsou i duální diagnózy. Oproti lo�skému roku 
poklesl po�et uživatel� buprenor nu, zvlášt� ve druhém pololetí. 
 Podobn� jako v p�edchozích letech vykazovala klientela vyšší �etnost
zdravotních, psychologických a sociálních komplikací. Rostl po�et žen, 
které v sou�asnosti p�evažují, a to v ambulantním i stacionárním progra-
mu, což je mimo jiné dáno výrazn�jším zastoupením matek-uživatelek. 
V souvislosti s nimi vzrostl po�et konzultací pro pracovníky institucí 
�ešících tuto problematiku v celé �R.
 Velmi dobré zkušenosti máme s rodi�ovskými skupinami (rodi�ovské
konzultace), které organizujeme jednou týdn� ve�er. Jsou p�ístupné všem 
zájemc�m, a to i v p�ípadech, kdy jejich blízký není klientem stacioná�e.
Rodi�e o n� projevují zna�ný zájem a koncem roku vznikla z iniciativy 
rodi�� dokonce samostatná svépomocná skupina.
 Nep�etržit� probíhala rovn�ž otev�ená motiva�ní ambulantní 
skupina, což je druhý významný ambulantní program p�edevším
s p�ípravným a motiva�ním cílem. V roce 2006 byla dokon�ena práce 
na druhé katamnestické studii (sledování dlouhodobé úsp�šnosti klient�
a programu), která pln� potvrdila úsp�šnost a efektivitu tohoto ambulant-
ního za�ízení. První byla provedena v r. 2003.

Program pro matky-uživatelky s malými d�tmi
Stejn� jako v minulém roce jsme poskytovali klientkám s d�tmi

ambulantní služby a pé�i p�ed nástupem do TK Karlov, n�které byly 
v indikovaných p�ípadech p�ijímány i do denního programu stacioná�e.
�ást z nich je v ambulantním kontaktu, kde jim poskytujeme pomoc 
a podporu v obtížném období, p�ípadn� zprost�edkováváme spolupráci 
s pat�i�nými institucemi. 
 Narostl však po�et nemotivovaných matek, které byly do stacioná�e
doporu�eny z pražských porodnic a z evidence odd�lení sociáln� právní 
ochrany d�tí a mládeže. 

Zám�ry pro rok 2007
– vzhledem k vyšším po�t�m klient� rozší�it sou�asný prostor 
– dále zlepšovat spolupráci s pražskými odbornými za�ízeními
  a lépe informovat  o indikaci lé�by ve stacioná�i
– dále rozvíjet program pro závislé matky s malými d�tmi
– dokon�it další katamnestické sledování klient�

Ilona Preslová

P�íklad dobré praxe
 Klienti p�icházejí do stacioná�e  zcela dobrovoln�,
a to i bez objednání a bez doporu�ení odborného pracovišt�.
Po zvážení celkového stavu a míry motivace je co nejd�íve
za�azujeme do vhodného programu a do adekvátní formy 
lé�by.
 Pro postupný p�echod do intenzivního denního pro-
gramu nabízíme program tzv. motiva�ních skupin, který je 
voln� p�ístupný pro všechny zájemce o zm�nu �i lé�bu. Po 
celou dobu docházení a lé�by má klient k dispozici sociální 
pracovnici, která ho vede k �ešení sociální situace, dluh�
a zabezpe�ení. Každý klient má dále svého garanta (�lena
týmu s odbornou erudicí), který mu poskytuje možnost indi-
viduálního p�ístupu a dostatek intimity k �ešení potíží.
 Garantské pohovory probíhají nejmén� jedenkrát týdn�
po vzájemné dohod� klienta a terapeuta. Garant vypra-
covává a hodnotí s klientem plán lé�by. Je zodpov�dný
za vedení dokumentace daného klienta, zprost�edkovává
komunikaci s ostatními odbornými za�ízeními, p�ípadn�
s nejbližším okolím. Po oboustranném rozhodnutí o vstupu 
do denního programu podepisuje garant s klientem kontrakt 
stanovující  práva a povinnosti klienta i za�ízení.

Složka programu 2005 2006 zm�na v %

individuální práce s klientem, 
sociální práce 2203 2021 -8 %

rodi�ovská skupina 67 181 +170 %

rodinná terapie 182 151 -17 %

denní stacionární program 1632 1835 +13 %

motiva�ní program 417 487 +17 %

P�ehled výkon� v meziro�ním srovnání
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Petr VáchaPetr Vácha
Terapeutická komunita Karlov

je ur�ena pro mladistvé a mladé dosp�lé a pro matky s d�tmi.
�innost zahájila v roce 1998; první matky s d�tmi byly p�ijaty o t�i roky pozd�ji.

V roce 2005 získala certi kát odborné zp�sobilosti.
TK Karlov disponuje kapacitou 21 l�žek, z toho 9 pro matky s d�tmi.

Poslání
Cílem lé�by je navrátit �lov�ka závislého na drogách do normálního 

plnohodnotného života. Program pro matky s d�tmi je u nás ojedin�lý
a klientkám, které do lé�by vstupují bez zkušenosti s pé�í o dít�, pomáhá, 
aby k n�mu získaly vztah a osvojily si základní mate�ské dovednosti.

Cílová populace
Za�ízení pracuje se dv�ma cílovými skupinami: 

  –  mladiství a mladí dosp�lí ve st�edn�dobém lé�ebném
      programu (6 až 8 m�síc�)
  –   matky s d�tmi v dlouhodobém lé�ebném programu 
      (7 až 12 m�síc�)

 Tém�� t�etina klient� obou skupin je medikována, avšak i p�esto
u mnohých p�etrvávají psychotické stavy, a proto jsou pro n� pobyt a lé�ba
v komunit� velmi náro�né. Do cílové populace pat�í také rodiny nebo 
partne�i sou�asných klient�.

Tým
Tým TK Karlov je multidisciplinární, program zajiš�uje 16 zam�stnanc�

(odborný �editel, vedoucí, zástupce vedoucího, �ty�i psychologové, dva 
sociální pracovníci, terapeut exuser, dv� d�tské vychovatelky, sociální 
poradce, pracovní terapeut, hospodá�ka a pracovník keramické dílny). 
Externím supervizorem je PhDr. Martin Hajný.

Rok 2006
Odborný program je pro ob� cílové skupiny p�evážn� spole�ný,

o d�ti v dob� programu pe�uje odborný personál; speci cké �ásti probíhají 
odd�len�. Skupiny se navzájem obohacují, zvyšuje se dynamika práce ve 
skupin� a velkou devízou je ekonomi�nost provozu, jelikož o ob� skupiny 
pe�uje jeden terapeutický tým. 

Mladiství a mladí dosp�lí
Za charakteristické rysy této cílové skupiny lze považovat nap�íklad

to, že klienti �asto nedokážou uvést primární drogu; udávají kombinaci 
drog v�etn� alkoholu, objevil se také problém s gamblingem. Mnozí mají 
podmín�ný trest, na�ízenou lé�bu nebo probíhající soudní jednání. So-
ciální problémy, které je t�eba �ešit, jsou náro�né a dlouhodobé a jejich 
po�et roste. Klienti s na�ízenou ústavní výchovu vnášejí do života komu-
nity negativní návyky z t�chto za�ízení, jako je vytvá�ení hierarchií, jsou 
�ast�ji agresivní, nejsou zvyklí �ešit situace otev�en�. T�mto klient�m se 
v�nujeme individuáln� a snažíme se s nimi navazovat terapeutický osobní 
vztah.
 Pr�m�rný v�k klient� je 20 let, avšak �ást skupiny tvo�í klienti mladší 
osmnácti let.
 Zcela alarmující je nedokon�ené vzd�lání sou�asných klient�, jejichž 
sociální integrace je tak mnohem složit�jší. �ast�ji jsme se také setkávali 
s tím, že rodi�e mladistvých klient� sami experimentují s drogami, mají 
problémy s alkoholem nebo jsou závislí na lécích. P�esto je nadále naší 
prioritou, aby klienti navázali s rodinou zdravý vztah a zm�nilo se nejen 
jejich chování, ale i ostatních �len� rodiny.
 Lé�bu úsp�šn� absolvovalo 12 klient�; všichni p�ešli do následné 
pé�e dolé�ovacích za�ízení.

Matky s d�tmi
Primární drogou této klientely je pervitin a kombinace drog v�etn�

alkoholu. Opakovan� jsme se potýkali s problémem vztahu matky 
s rizikovým partnerem (uživatelem, va�i�em, dealerem, recidivistou 
apod.). B�hem lé�by se je snažíme sm��ovat k rozhodnutí, které by jim 
umožnilo bezpe�n� pe�ovat o dít� a vychovávat ho. Zapojení partnera do 
lé�by, pokud není rizikový, je standardní a velmi d�ležitou sou�ástí lé�by;
bohužel daleko �ast�jší jsou p�ípady, kdy se chová rizikov�.
 Lé�bu absolvovalo úsp�šn� 8 matek; v�tšinou p�ešly do následné 
pé�e, i když z kapacitních d�vod� nebylo možné získat pro všechny 
chrán�né bydlení. 

Zám�ry pro rok 2007
– zintenzivnit spolupráci s rodinou klienta; více spolupracovat 
   s partnery / otci d�tí, jejichž matky se u nás lé�í
– prohloubit spolupráci s mimopražskými kojeneckými ústavy, 
   aby matkám nastupujícím lé�bu ochotn�ji uvol�ovaly d�ti
– motivovat klienty k pln�ní vzd�lání �i k rekvali kaci

Marie, 24 let
 P�ijali jsme ji v b�eznu 2006, i když jsme v�d�li, že �asem
bude muset nastoupit do výkonu trestu. Zprost�edkovali jsme 
jí kontakt se synem, který byl v Kojeneckém ústavu v Kr�i,
a b�hem pom�rn� krátké doby se poda�ilo, aby s ní mohl být 
v komunit�. Lé�ba probíhala i p�es �etné komplikace dob�e.
Rozhodnutí o nástupu výkonu trestu p�išlo Marii po p�l roce 
lé�by. Bohužel se nám nepoda�ilo dosáhnout toho, aby si 
trest od svého po�átku odpykala ve v�znici, kde by mohla 
mít syna u sebe. 
 B�hem výkonu trestu bude chlapec v d�tském centru 
Klokánek a Marii držíme místo, aby se po skon�ení výkonu 
trestu k nám mohla vrátit a lé�bu úsp�šn� dokon�it.

mladiství matky d�ti
kapacita programu 12 9 10

délka programu / lé�by (v týdnech) 24–32 32–40 32–40

po�et všech uživatel� drog, kte�í
se programu ú�astnili 42 22 22

   – z toho muž� 25 0

   – z toho injek�ních uživatel� 42 22

po�et klient�, kte�í program 
úsp�šn� ukon�ili 12 8

po�et všech klient�, kte�í program 
ukon�ili p�ed�asn� 11 6

obložnost 85,5 % 81 % 71 %

pr�m�rná délka úsp�šn�
ukon�ené lé�by klienta (ve dnech) 240 310

Základní údaje o programu
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Terapeutická komunita N�m�ice
je specializované za�ízení zam��ené na dlouhodobou lé�bu a sociální rehabilitaci osob 

zneužívajících nealkoholové drogy. Je ur�ena pro klienty nad 23 let, muže i ženy. 

Vznikla v roce 1991 jako první za�ízení svého typu u nás.
 V roce 2005 získala certi kát odborné zp�sobilosti.

Poslání
Komunita se jako jediná u nás zam��uje na lé�bu klient�,  kte�í jsou 

starší, než je celorepublikový pr�m�r, drogy užívají delší dobu a �asto mají 
hepatitidy B a C. Pot�ebují proto speciální režim i koncepci pé�e v�etn�
soustavné zdravotní pé�e.
 Dalším speci kem je vysoký podíl klient� soudn� stíhaných nebo se 
zkušeností s výkonem trestu. Také u nich je sociální rehabilitace náro�ná
a dlouhodobá. Lé�ba trvá p�ibližn� 10 až 12 m�síc�.

Cílová populace
Pr�m�rný v�k nov� p�ijímaných klient� se pohybuje kolem 32 let 

(u muž� 33 let, u žen 29 let). Typický klient má za sebou více než de-
set let problémového injek�ního užívání drog, nejsou ale výjimkou ka-
riéry p�esahující dvacet let. Tém�� polovina má zkušenosti s pobytem 
ve vyšet�ovací vazb� nebo s výkonem trestu odn�tí svobody. Proti asi 
t�etin� klient� probíhá b�hem lé�by trestní stíhání za skutky spáchané 
p�ed lé�bou.
 Podstatná �ást klient� má závažn�jší zdravotní poškození, krom�
chronických hepatitid to jsou poúrazové stavy, choroby pohybového 
aparátu, epilepsie, cukrovka atd. Pom�r opiát� a pervitinu jako primární 
drogy u nov� p�ijatých klient� je 2 : 1; tento údaj odpovídá statistikám 
z posledních let. 
 U dvou t�etin klient� je lé�ba prvním pobytem v terapeutické komunit�,
nejsou výjimkou klienti, kte�í po 10 až 15 letech užívání za�ínají první 
seriózní pokus o lé�bu a zm�nu životního stylu. Snahou je udržet pom�r
žen v��i muž�m nejmén� 1 : 3, což se v  roce 2005 da�ilo.

Tým
Tým je multidisciplinární (psychologové, speciální pedagogové, tera-

peuti, zdravotní sestra, sociální pracovník, hospodá�ští pracovníci), interní 
supervizi zajiš�oval odborný �editel Mgr. Aleš Kuda, externí PhDr. Ji�í
Broža.

Rok 2006
Také v tomto roce pokra�oval trend práce se starší, sociáln�

a zdravotn� velmi poškozenou klientelou se závažn�jší kriminální kariérou 
a délkou pravidelného užívání drog p�es 10 let. Lé�bu �ádn� ukon�ilo
13 osob, což je více než polovina klient�.
 Zna�ná �ást klient� je b�hem lé�by trestn� stíhaná za skutky 
spáchané p�ed lé�bou, což vyžaduje �astou a intenzivní spolupráci se 
soudy a právníky; velmi dobrá spolupráce je zejména s Právní poradnou 
A. N. O.
 P�es vyšší v�kový pr�m�r našich klient� se poda�ilo navázat spolu-
práci s rodinnými p�íslušníky a blízkými velké �ásti klient�.
 V�tšina klient�, kte�í �ádn� ukon�ili lé�bu, odchází do Dolé�ovacího
centra SANANIM v Praze. N�kolik se rozhodlo z�stat z d�vodu pracovních 
p�íležitostí ve Strakonicích. I p�es vst�ícnou spolupráci Kontaktního centra 
Prevent se ukazuje, že není-li dostupné dolé�ovací za�ízení v regionu, kde 
se klient usadí, nastávají komplikace po lé�b� mnohem �ast�ji.
 Za pozitivní považujeme pr�m�rnou délku úsp�šn� ukon�ené lé�by, 
která nep�esahuje rok, z �ehož vyplývá, že se nám da�í dodržovat �asový
plán klienta. Také pr�m�rná délka lé�by klienta, která je 251 dní, dává 
i klient�m, kte�í ukon�ili lé�bu p�ed�asn�, pom�rn� velkou šanci v absti-
nenci vydržet. Z hlediska spole�enských náklad� je pot�šitelné, že p�es
vzr�stající v�k a délku pr�m�rné drogové kariéry (vždy p�es deset, �asto
i p�es dvacet let), nestoupá pr�m�rná délka úsp�šn� ukon�ené lé�by.

 Jednou m�sí�n� po�ádáme setkání pro rodi�e a blízké našich 
klient�. Intenzivní spolupráce s rodi�i, partnery i d�tmi významn� p�ispívá
k úsp�chu lé�by.

Zám�ry pro rok 2007
– pokra�ovat ve vzd�lávání týmu
– stabilizovat jeho personální obsazení 
– pokra�ovat v aktivní �innosti v rámci odborné obce

Martin Hulík

Reziden�ní lé�ba Po�et klient�

kapacita programu 20

délka programu / lé�by (v týdnech) 50–52

po�et uživatel� drog v programu 44

   z toho prvních kontakt� 26

   z toho muž� 30

   z toho injek�ních uživatel� drog 44

      – pervitin 17

      – heroin a další opiáty 26

      – kombinace látek 1

po�et klient�, kte�í program úsp�šn� ukon�ili 13

po�et klient�, kte�í program ukon�ili p�ed�asn� 11

po�et neuživatel�, kte�í využili alespo� jednou služeb 
programu 34

po�et l�žkodn� 5827

pr�m�rná délka lé�by jednoho klienta (ve dnech) 251

pr�m�rná délka úsp�šn� ukon�ené
lé�by jednoho klienta 348

P�íklad dobré praxe
 V posledních letech se nám da�í obsazovat t�etinu
l�žek ženami. Z praxe víme, že ženy v lé�b� mívají n�která
speci cká témata a problémy, které je t�eba v terapeutické 
komunit� �ešit, aby byla lé�ba úsp�šná.
 Tyto ženy jsou (až p�ekvapiv�) �asto ob��mi sexuálního 
zneužívání v rodinách a ob��mi násilí v�bec. N�které mají 
d�ti, obvykle v pé�i prarodi�� nebo r�zných institucí. Užívání 
drog je mnohdy odpov�dí na nízké sebev�domí; pojetí sebe 
sama jako dosp�lé ženy je deformováno. K závislosti na 
drogách se stále �ast�ji p�idávají i další podobné potíže, 
jako nap�. poruchy p�íjmu potravy.
 Považujeme za úsp�ch, že prost�edí terapeutické komu-
nity nabízí dostatek bezpe�í a prostoru, aby se o výše uve-
dených a mnohých dalších problémech dalo otev�en� mluvit 
a pracovat s nimi. Lé�ba žen v TK N�m�ice je úsp�šná.

Základní údaje o programu
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Dolé�ovací centrum
je nestátní zdravotnické za�ízení poskytující následnou pé�i klient�m
po ukon�ené lé�b� a v po�átcích abstinence, kdy pot�ebují intenzivní 

podporu a pomoc p�i budování nového života. 

Vzniklo v roce 1996, certi kát odborné zp�sobilosti obdrželo v roce 2005.

Poslání
Prost�ednictvím podp�rných, poradenských, terapeutických a své-

pomocných aktivit pomáhá klient�m snižovat riziko relapsu závislosti 
a udržet a dále rozvíjet pozitivní zm�ny zapo�até lé�bou.

Cílová skupina
Tvo�í ji klienti, p�ípadn� klientky-matky s d�tmi, abstinující od nelegál-

ních drog a alkoholu souvisle po dobu t�í m�síc�, a dále jejich rodi�e, rod-
inní p�íslušníci a partne�i.

Rok 2006
Ambulantního dolé�ovacího programu a programu chrán�ného

bydlení se v roce 2006 ú�astnilo 141 klient� (z toho 84 nových). Opro-
ti roku 2005 stoupl jejich pr�m�rný v�k z 26 na 28 let, zatímco po�et
dní strávených v dolé�ovacím programu klesl ze 147 na 129 dní. 
Doporu�ených šest m�síc� absolvují klienti v pr�m�ru ze dvou t�etin.

Program chrán�ného bydlení

 Trvá 6 m�síc�. Klienti mají k dispozici samostatné bytové bu�ky
se dv�ma pokoji, kuchyní, sociálním za�ízením a spole�nou klubovnu 
a prádelnu. Terapeutický program využívají spole�n� s klienty ambulant-
ního programu. 
 V kv�tnu 2006 byla dokon�ena rekonstrukce objektu a kapacita 
chrán�ného bydlení tak dosáhla kone�ných 17 l�žek. Celková obložnost 
l�žek byla 82 %; stoprocentní není možné zajisti, protože klienti žádají 
o p�ijetí na chrán�né bydlení 2 až 4 m�síce p�ed plánovaným ukon�ením
lé�by; t�m, kte�í splní vstupní podmínky, je místo rezervováno. V roce 
2006 využilo programu 38 klient� (14 žen a 24 muž�).

Program chrán�ných pracovních míst

 Je ur�en klient�m, kte�í se na b�žném trhu práce pro sv�j zdravotní 
stav, obtížné fungování v b�žných podmínkách, dlouhodobý výkon trestu 
apod., uplatní jen obtížn�. Nabízíme jim úklidové práce, pomocné práce 
v keramické díln�, p�ípadn� v kavárn� (kucha�, �íšník, servírka).
 V roce 2006 bylo takto zam�stnáno 13 klient� (v roce 2005 to bylo 
5 klient�), z toho 7 muž� a 5 žen. Celkov� odpracovali 1298 dní.

Dolé�ovací program pro matky s d�tmi

 Nabízí stejné služby jako výše uvedené programy, ale je p�izp�soben
dennímu rytmu d�tí a dává prostor matkám hovo�it o tématech, která se 
týkají výchovy a pé�e o dít�, nap�. problematického rodinného zázemí, 
partnerských vztah� s muži uživateli drog. 
 V roce 2006 využilo tohoto program 20 klientek, 9 matek v programu 
chrán�ného bydlení a 11 v programu ambulantním. Celkem 11 d�tí absol-
vovalo program chrán�ného bydlení spole�n� s matkou. 
Programu chrán�ných pracovních míst využilo 6 klientek, které celkem 
odpracovaly 643 dní. Pr�m�rná délka programu byla 210 dní.

Tým
V týmu pracuje 7 osob (vedoucí za�ízení, sociální pracovník, dva so-

cioterapeuti, psychiatr, psycholog, psychoterapeut). Pravidelnou externí 
supervizi zajiš�uje MUDr. Stanislav Kuderle.

Zám�ry pro rok 2007
- rozvíjet program chrán�ných pracovních míst pro klienty 
- podporovat další vzd�lávání týmu 
- rozší�it koncepci skupinového programu o nový typ skupiny 
  zam��ený na klienty v pozd�jší fázi dolé�ování

Pavla Dolanská

V�ra, 25 let
 Znali jsme ji z doby p�ed �ty�mi roky, kdy dolé�ovací
program nedokon�ila, protože zase za�ala brát drogy. Vrá-
tila se k nám znovu po tom, co úsp�šn� absolvovala lé�bu
v komunit� a požádala, aby mohla nastoupit do chrán�ného
bydlení.
 Podepsali jsme s ní smlouvu o ubytování a další 
smlouvu, která stanovovala, jak bude docházet do terapeu-
tického programu (2x týdn� skupinový program, 1x týdn� in-
dividuální pohovor s garantem, 1x týdn� volno�asová aktiv-
ita). Je vyu�ená servírka, a tak místo sehnala velmi rychle. 
V práci je spokojená, da�í se jí.
 B�hem dolé�ování jsme s ní �ešili pro ni základní téma-
ta – neuspokojivý vztah s partnerem, kon ikty s nad�ízeným
v zam�stnání, vztah s matkou a osamostatn�ní se od ní 
a od zbytku rodiny, p�ijetí sebe sama a postupné zvyšování 
pocitu vlastní hodnoty a sebev�domí na základ� pozitivních 
zkušeností s abstinencí. Vztah k drogám má vyjasn�ný,
ob�as bojuje s chut�mi, ale otev�en� o nich hovo�í a zvládá 
je velmi dob�e. Postupn� navazuje kontakty s lidmi i mimo 
okruh klient� dolé�ovacího centra.
 Po p�l roce se odst�hovala do podnájmu, který si p�ed
ukon�ením programu zajistila. Do dolé�ovacího programu 
dochází nadále ambulantn�.

Ukazatel 2001 2002 2003 2004 2005 2006

po�et klient� v pé�i 214 262 220 221 172 162

   z toho nových 142 136 88 81 69 93

po�et klient�
v programu 
chrán�ného bydlení

49 54 46 47 38 47

po�et l�žkodn�
v programu 
chrán�ného bydlení

5407 5562 5979 5479 3932 5375

po�et výkon� 4812 5278 5333 5537 3818 5591

po�et výkon�
na jednoho klienta 22,5 20,1 24,2 25,05 22,2 34,7

P�ehled výkon� v meziro�ním srovnání 
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Poslání
Vycházíme ze skute�nosti, že závislost je onemocn�ním celé rodiny 

a práce s ní výrazn� zvyšuje efektivitu lé�ebného procesu. Poradna 
poskytuje individuální i skupinové poradenské a terapeutické služby. V in-
dikovaných p�ípadech je klientovi zprost�edkována pé�e v jiném za�ízení.

Cílová populace
Jsou jí p�edevším rodi�e, p�ípadn� partne�i uživatel� drog v r�zném

stupni rozvoje užívání, závislosti �i experimentování s návykovými látkami. 
Poradna pracuje i s rodi�i, jejichž d�ti zatím jakoukoli intervenci odmítají, 
ale i s rodi�i, kte�í se teprve vzniku problému užívání drog obávají. 

Tým
Tvo�í ho jedna kmenová pracovnice, které v p�ípad� pot�eby

vypomáhají externisté z jiných za�ízení o. s. SANANIM. 
 Z d�vod� nedostate�ného pokrytí rozpo�tu se nepoda�ilo udržet 
v projektu druhého pracovníka, který byl nucen po�átkem �ervna poradnu 
opustit.
 Do budoucna považujeme za pot�ebné rozší�it tým poradny mini-
máln� do podoby stanovené projektem – tedy 2,5 úvazku. �ešení této 
situace spo�ívá p�edevším v oblasti  nan�ního krytí.

Rok 2006
Poradenské služby vyhledalo celkem 125 lidí, p�evážn� rodi��, což 

je ve srovnání s rokem 2005 4,5krát více. Je p�íznivé, že z tohoto po�tu
bylo 37 muž�, tedy tém�� jedna t�etina. V deseti p�ípadech jsme pracovali 
v rámci rodinné terapie i p�ímo s uživateli drog.
 Od ledna 2006 p�sobí poradna v prostorách Café Therapy. Klient�m
byly k dispozici všechny aktivity programu s výjimkou skupinových terapií 
rodi��, které byly zahájeny po�átkem kv�tna 2006, jakmile se poda�ilo
nalézt a motivovat ke spolupráci dostate�ný po�et rodi��.
 Práci poradny ovlivnila p�edevším skute�nost, že se na projekt 
poda�ilo získat jen asi 51 % p�edpokládaného rozpo�tu. S tím souviselo 
i nedostate�né personální krytí poradny a pot�eba �ást klient� odkazovat 
do jiných služeb. 
 Nejvyužívan�jší službou bylo jednorázové, p�ípadn� krátkodobé 
poradenství. Nár�st t�chto služeb zp�sobilo jist� i p�esídlení poradny do 
výborn� dostupných prostor v Café Therapy. Kavárenský prostor navíc 
nabízí nestigmatizované a neformální prost�edí. Oproti roku 2005 se 
také navýšil objem podp�rné terapie a dalších speci ckých psychotera-
peutických služeb. Významn� nenarostl po�et rodi�� v dlouhodobé pé�i,
nebo� byl limitován personálním obsazením projektu vyplývajícím z výše 
zmín�né nedostate�né  nan�ní podpory.
 Skupinová terapie rodi��, tzv. rodi�ovská skupina, byla zahájena 
po�átkem kv�tna a probíhala po zbytek roku pravideln� jedenkrát za 
14 dní (o letních prázdninách jedenkrát m�sí�n�).

Základní údaje o programu

po�et klient�-uživatel�
i neuživatel� drog 125

   z toho prvních kontakt� 116

   z toho muž� 37

   z toho uživatel� drog 10

         z toho se základní drogou heroin 2

         – pervitin 2

         – kokain/crack 1

         – kanabinoidy 2

– ostatní 3

po�et neuživatel�, kte�í využili alespo�
jednou služeb programu 115

Zákl d í úd j

Poradna pro rodi�e
nabízí pomoc nejen rodi��m, ale i partner�m a dalším blízkým uživatel� drog. 

Telefonická „krizová“ linka poradny je k dispozici ve všední dny od 9 do 19 hodin. 

Vznikla koncem roku 2004. 
V roce 2006 využilo jejích služeb 125 klient�.

  Št�pánka �trnáctá

Zám�ry pro rok 2007
– rozší�it personální obsazení poradny 
– zvýšit kapacitu poradny p�edevším pro klienty v dlouhodobém
   kontaktu
– uspo�ádat pro klienty poradny i další zájemce z �ad ve�ejnosti
   eduka�ní cyklus o problematice drogových závislostí

Zdena, 42 let
 Obrátila se na nás s problémy se synem, dlouholetým 
uživatelem drog. Po ur�itou dobu žil na ulici, pak se vrátil 
dom�. V byt� má trvalé bydlišt�, ale soužití s ním je velmi 
komplikované. Bere drogy, nerespektuje žádná pravidla, ale 
využívá veškerých výhod. Nechává se živit, na domácnost 
nep�ispívá, na provozu se nepodílí. Zdena byla vy�erpaná
a pot�ebovala se poradit, co má d�lat. Její manžel, chlapc�v
nevlastní otec, se k v�ci stav�l vícemén� rezervovan�.
 V první fázi jsme jí poskytli p�edevším podporu, která 
jí umožnila na�erpat nové síly. Krom� toho jsme �ešili prak-
tické záležitosti, nap�íklad právní pomoc p�i úsilí zbavit 
syna p�ístupu do bytu (trvalého bydlišt�) a ochránit majetek 
a soukromí klientky. Do terapie jsme p�izvali i Zdeni-
na partnera, který není sice rodi�em, ale do sou�asné
rodiny pat�í. V této fázi šlo hlavn� o partnerskou spolupráci 
a vzájemnou podporu. 
 Syn nakonec z domova odešel a se Zdenou jsme 
dál spolupracovali v individuálních sezeních a  rodi�ovské
skupin�, aby se s nastalou situací vyrovnala a uskute�n�né
zm�ny se podpo�ily. V optimálním p�ípad� nastoupí syn po 
�ase do lé�by a se Zdenou, pokud možno i s jejím partner-
em, budeme pracovat na podpo�e lé�ebného procesu.
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Drogové informa�ní centrum
zajiš�uje poradenské a informa�ní služby 

v oblasti prevence závislostí a jejich lé�by. 

Vzniklo v roce 1999.

Poslání
Laické i odborné ve�ejnosti nabízí objektivní informace z oblasti 

drogové problematiky. Spravuje webový portál www.sananim.cz, kde 
jsou vyv�šeny základní informace o programech a aktivitách sdružení 
(www.sananim.cz/sananim) i odkazy na další specializované servery: 

Drogový informa�ní server (www.drogy.net) zve�ej�uje p�ehled
aktualit z médií, studie, výzkumné zprávy a statistiky týkající se oboru, 
upozor�uje na vzd�lávací akce, aktuální granty a dotace, volná místa atd. 
Nabízí rovn�ž službu DRAK, tj. pravidelné zasílání zpráv e-mailem. Je zde 
také umíst�na i databáze odborné knihovny, �ítající na 2000 titul�.

Drogová poradna (www.drogovaporadna.cz) poskytuje p�edevším
anonymní poradenství, ale i základní informace o jednotlivých drogách, 
nemocích spojených s užíváním drog a o prevenci a lé�b� závislostí. 
Odborníci na dotazy odpovídají b�hem 48 hodin, v p�ípad� složit�jších
dotaz� do 7 dní. 
 Na stránky poradny jsou pravideln� umís�ovány aktuality z médií 
a jsou zde také zve�ej�ovány d�ležité informace Národního monitoro-
vacího st�ediska pro drogy a drogové závislosti (nap�. o výskytu nových 
nebezpe�ných látek na �eské drogové scén�).

Cílová populace
Klientela se odvíjí podle konkrétních služeb nabízených na 

p�íslušných serverech. Zahrnuje širokou ve�ejnost, lidi v kontaktu s drogou 
�i uživatelem drogy, odbornou ve�ejnost, pracovníky médií, studenty atd.

Rok 2006
Návšt�vnost internetových stránek, m��ená serverem navrcholu.cz,

v pr�b�hu roku op�t rekordn� stoupla na celkem 980 397 p�ístup�, a to 
zejména díky Drogové poradn� se 700 881 p�ístupy. 

Drogový informa�ní server zaznamenal 279 516 p�ístup�,
archiv stoupl na 1152 �lánk� a vzrostl také zájem neziskových organizací 
zve�ej�ovat na tomto serveru nabídku pracovních míst, vzd�lávacích
program� i aktuálních informací. V systému databázových kontakt� je 650 
organizací. Službu DRAK využívalo 1290 odb�ratel�.

Drogová poradna obdržela denn� v pr�m�ru 10 dotaz�; celkem bylo 
zodpov�zeno 3547 dotaz�, což je o tém�� 20 % víc než v p�edchozím
roce.

Tým
Práci centra zajiš�uje vedoucí spolu s externisty (celkem 2,5 úvaz-

ku). B�hem roku došlo k restrukturalizaci týmu, takže každý web má nyní 
koordinátora – šéfredaktora, který zajiš�uje denní provoz a navrhuje další 
rozvoj služeb. 

Zám�ry pro rok 2007
– rozší�it tým odborník�, kte�í odpovídají na dotazy v Drogové
   poradn�
– zvážit vznik internetového poradenství pro tzv. legální drogy

Josef Šedivý

Po�ty a druhy služeb v meziro�ním srovnání

rok po�et p�ístup�
na www stránky

po�et nových dotaz�
v Drogové poradn�

po�et uživatel�
služby DRAK

nové �lánky
na DIS

po�et titul�
v knihovn�

poskytování informací
telefon  / e-mail

2000 11 094 – – 145 900 –

2001 78 840 1 006 – 980 1 400 400

2002 105 624 2 016 888 949 1 690 252

2003 194 793 1 629 1 089 1 194 1 843 297

2004 379 504 2 112 1 205 969 1 906 280

2005 714 835 2 989 1 250 1 116 1 975 305

2006 980 397 3 547 1 290 1 152 2 000 322

zadavatel po�et dotaz� % distribuce

uživatelé 1 232 24,7

p�íbuzní a partne�i uživatel� 965 24,4

p�átelé a blízcí uživatel� 201 5,7

u�itelé a odborníci 15 0,5

studenti 37 1,0

neidenti kovatelní 659 18,5

exuse�i 142 4,0

experimentáto�i 396 11,2

léka�i 0 0

Struktura uživatel� služeb 
Drogové poradny v roce 2006
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Internetová primární prevence
Je v �R ojedin�lým projektem cílen� zam��eným na primární pre-

venci, který využívá internetu jako všeobecn� dostupného média. 
Je ur�en široké cílové skupin�; jsou zde informace z teorie i praxe primární 
prevence, informace pro rodi�e, d�ti a dospívající, u�itele i odborníky. 
Stránky dále obsahují interaktivní hry, vzd�lávací testy (p�izp�sobené
v�kovým skupinám), monitorovací dotazníky pro školy, ankety a diskuse 
na daná témata.

Rok 2006
Textová �ást serveru obsahuje 27 hlavních textových rubrik, 

z nichž klí�ové jsou zejména: Aktuality, Základy prevence, Dobrá praxe, 
Pro rodi�e, Prevence ve škole, Zahrani�ní zkušenosti, Drogy ve škole, 
Drogy, Závislost. Obsah i struktura serveru byly v roce 2006 zásadn�
p�estaveny tak, aby se zejména zvýšila p�ehlednost.
 Interaktivní �ást serveru byla rozší�ena, takže je zde nyní k dispozici 
systém umož�ující jednoduché hodnocení a zpracování dat z Monito-
rovacích dotazník� pro školy. Tato nová aplikace umož�uje uživatel�m
zadávat data on-line a následn� získat výstupy, které lze využít také pro 
evaluaci efektivity školních preventivních aktivit. Obsahuje celkem šest 
dotazník� zam��ených na monitoring prost�edí (klimatu) ve škole, postoje 
žák� i pedagog�, zjišt�ní znalostí a postoj� k návykovým látkám, vnímání 
rizik, znalosti a postoje ke školním pravidl�m, mezilidské vztahy, duševní 
pohodu atd. 
 Aplikace je významná nejen jako jedine�ný hodnotící nástroj své-
ho druhu v Evrop�, ale zejména pro svoji dostupnost, jednoduchost 
a dostate�né zajišt�ní anonymity dotazovaných i školy. Každá škola m�že
nap�. sledovat výstupy ze svých dotazník� a zárove� ve velmi bohatém 
 ltru zvolit také porovnání s ostatními školami. Filtr umož�uje školám sle-
dovat výstupy z jednotlivých t�íd, �asových období, každého dotazníku 
i po jednotlivých otázkách, srovnání výstup� podle pohlaví atd. 
 V roce 2006 byla také rozší�ena Interaktivní / výuková �ást serveru 
o nový on-line výukový nástroj Rozhodovací hry. Jejich cílem je, krom�
nácviku adekvátních vzorc� chování, i snaha ukázat širokou škálu 
možností �ešení rozmanitých životních situací a d�sledky vyplývající 
z konkrétních jednání. V roce 2006 jsme p�ipravili t�i nové hry (Co d�lat,
pokud má pedagog jistotu, že žák užívá návykové látky; Co d�lat v p�ípad�,
že rodi�e mají podez�ení / mají jistotu, že dít� užívá návykové látky). 
 Dalším prvkem interaktivní �ásti serveru je výukový program, který 
obsahuje skupinový test a chat s odborníkem. Interaktivní školní testy 
využilo v roce 2006 celkem 45 t�íd základních škol. Pokud školy testy vy-
hodnocovaly individuáln�, sledovat je v rámci statistik není možné. 
 Server obsahuje také testy pro jednotlivce. Celkem je aktuáln�
k dispozici 7 r�zných test� pro rodi�e, u�itelé a -náctileté. Skládají 
z 15 otázek, z nichž 3 jsou postojové (tj. neexistuje na n� správná 
odpov�� a slouží pouze k pr�zkumu a statistice postoj�). Po absolvování 
testu se uživateli (jednotlivc�m i školám) zobrazí výsledky, ve kterých je 
ozna�ena správná odpov��, odpov��, kterou vybral uživatel, a p�íslušný
komentá� ke zvolené možnosti. Výsledky testu je možné stejn� jako 
u skupinového testu vytisknout ve form� „vysv�d�ení“.
 Nemén� d�ležitou �ástí serveru jsou diskusní fóra, jejichž poten-
ciál se zatím neda�í pln� využít. Jsou ur�ena zejména pedagog�m
a rodi��m a m�la by sloužit p�edevším k vým�n� zkušeností. Tyto dv�
skupiny uživatel� si z�ejm� ješt� tento zp�sob komunikace neosvojily 
a diskusní fóra tak využívají p�edevším -náctiletí (pravd�podobn� podle 

po�tu p�ísp�vk� za hodinu v rámci hodin prevence). P�esto jsme v roce 
2006 zaznamenali mírný nár�st využívání serveru rodi�i, z�ejm� zejména 
díky kampani Drogy a rodi�e.
 Za rok 2006 navštívilo stránky podle údaj� internetové služby 
navrcholu.cz celkem 29 215 návšt�vník�, což je o 50 % více než v roce 
2005. Na jeden den (v�etn� sobot a ned�lí) tak p�ipadá v pr�m�ru 80 
originálních p�ístup� za den oproti lo�ským 50 p�ístup�m. Stránky jsou 
navšt�vovány p�edevším ve všedních dnech, kdy je navštívilo 90 až 110 
uživatel� denn�.

položka 2004 2005 2006
celkový po�et registrovaných 
návšt�vník� 261 466 768*

   z toho na portálu: -náctiletých 155 197 319

                                u�itel� 64 91 408

                                rodi�� 97 240 115

registrovaní uživatelé 
podle v�ku: 11–20 46 122 195

                    21–30 47 75 106

                    31–40 33 45 70

                    41–50 27 44 62

                    51 a výše 11 13 17

celkový po�et originálních 
p�ístup� 7 326 18 586 29 215

pr�m�rný denní po�et p�ístup� 20 50 80

po�et diskusních fór celkem 15 15 18

po�et relevantních diskusních 
p�ísp�vk� celkem 177 356 497

   z toho v portálu: rodi�e 50 106 129

                              u�itelé 16 20 24

                              -náctiletí 111 230 344

* uživatelé mohou být zaregistrováni na více portálech stránky
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Evropské projekty

Evropské strukturální fondy
 V roce 2005 podalo o. s. SANANIM žádost o podporu z prost�edk�
Evropského sociálního fondu (ESF) k celkem p�ti projekt�m. Podpo�eny
byly �ty�i, z nichž dva zahájily �innost již v roce 2005, další dva odstar-
tovaly po�átkem roku 2006.
 Jako první byl v zá�í 2005 zahájen projekt s názvem „Následná pé�e
jako prost�edek pro zvládání rizik sociálního vylou�ení uživatel� drog”, 
díky �emuž vzniklo nového za�ízení Pracovní a sociální agentura.
 V �íjnu 2005 jsme zahájili projekt „Systematické vzd�lávání pro 
poskytovatele sociálních služeb v oblasti návykových nemocí”, který byl 
p�ijat v rámci 1. výzvy OPRLZ. V pr�b�hu dvou let tak o. s. SANANIM 
nabídne celkem sedm vzd�lávacích seminá��, kurz� a letních škol pro 
za�ínající �i budoucí pracovníky v sociálních službách na poli drogové 
scény mimopražských region� �eské republiky.
 O projektu jsme informovali formou inzerce v médiích a elektro-
nickou poštou veškeré mimopražské organizace zabývající se drogovou 
problematikou – nevládní neziskové organizace, vysoké školy, krajské 
protidrogové koordinátory a další státní instituce a za�ízení. Na vlastní 
stránce (http://vzdelavani.sananim.cz) se poda�ilo zprovoznit webovou 
aplikaci, díky níž se zájemci mohou na tyto kurzy p�ihlašovat samostatn�,
dov�dí se zde veškeré informace, mohou si stahovat výukový materiál 
i vlastní hodnocení.
 Díky podpo�e a  nancování ze státního rozpo�tu �R a ESF je projekt 
zajímavý zejména pro neziskové organizace, protože ú�astníci nemusejí 
platit kurzovné. Vzd�lávání v oboru je tak dostupné širokému spektru osob 
a organizací.
 Za�átkem roku 2006 se rozb�hly dva zbývající projekty. „Pilotní pro-
gram pracovního za�azení problematických uživatel� návykových látek 
jako praktická sou�ást a ov��ování vznikajícího komunitního plánu sociál-
ních služeb v protidrogové problematice na území M� Prahy 7” navázal 
na existující program Externích terénních pracovník� a dále ho struktur-
oval. „Pracovní programy pro zkvalitn�ní dolé�ování osob závislých na 
návy-kových látkách  a lepší uplatn�ní návratu do spole�nosti a na trh 
práce“ je koncipován jako startovací program pracovního za�azení. Služby 
Dolé�ovacího centra o. s. SANANIM rozši�uje o nabídku chrán�ných pra-
covních míst. Základním cílem projektu je nabídnout klient�m pomoc p�i
p�ekonání sociálních, zdravotních a �asto i právních p�ekážek pro vstup 
na trh práce. Podporuje získání pracovních dovedností u klient�, kte�í jsou 
na b�žném trhu práce znevýhodn�ni.
 V pr�b�hu roku 2006 získal  nan�ní podporu „Program psychosociál-
ní podpory a asistence pro uživatele drog v kon iktu se zákonem p�i jejich 
integraci do spole�nosti a na trh práce”. Tento projekt zajiš�ující drogové 
služby v�z��m ve výkonu trestu �i vazby a po propušt�ní zahájil �innost
v srpnu lo�ského roku.
 Také v roce 2006 pokra�ovala partnerská spolupráce s ob�anským
sdružením Fokus Praha na projektu „Rozvoj sociální  rmy”,  nancovaném 
z prost�edk� CIP EQUAL, který má za cíl vytvo�it teoretický model sociální 
 rmy a ov��it ho v praxi.
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Pracovní a sociální agentura
nabízí abstinujícím klient�m pomoc p�i hledání vhodného zam�stnání,

dopln�ní vzd�lání a �ešení sociálních problém�. Vznikla na podzim roku 2005.
V roce 2006 využilo jejích služeb 87 klient�.

Poslání
  Hlavním cílem je podpo�it klienta p�i hledání pracovního místa 
a jeho udržení. V rámci pracovního poradenství nabízí základní orientaci 
v pracovn�právních vztazích, pomoc p�i hledání místa, sepsání struktu-
rovaného životopisu, p�ípravu na p�ijímací pohovor, vyjednání pracovní 
smlouvy apod. Klienti také mohou využívat technické zázemí agentury 
(PC, internet, telefon apod.). 
 Agentura rovn�ž pomáhá klient�m �ešit sociální problémy (pomoc, 
p�ípadn� osobní asistence p�i jednání s ú�ady práce, dopravními podniky, 
zdravotní pojiš�ovnou, soudy, v��iteli atd.). K nabízeným službám pat�í
také pomoc p�i dopln�ní vzd�lání a rekvali kaci.
 Nedílnou �ástí práce je vyhledávání zam�stnavatel� a navazování 
dlouhodobé spolupráce s nimi s cílem najít práci pro klienty s r�znými
handicapy (záznam v rejst�íku trest�, nízké vzd�lání, malá praxe). 

Cílová populace
Jsou jí abstinující klienti, p�ípadn� klienti stabilizovaní v substitu�ním

programu. Mírn� p�evažují muži; v�kové rozmezí je 20 až 40 let. Tém��
40 % klient� má záznam v rejst�íku trest�, což je pro mnoho zam�stnava-
tel� vážnou p�ekážkou.

Tým
 Tým je stabilizovaný a tvo�í ho koordinátor, vedoucí, pracovní poradce, 
sociální pracovník a administrátor.

Rok 2006
 P�edevším jsme se snažili uvést služby agentury do pov�domí po-
tenciálních klient� i spolupracujících institucí a zam�stnavatel�. S tím byla 
spojena �ada informa�ních aktivit, a proto po�et klient� v pr�b�hu roku 
nar�stal. Agentura pracovala s 87 klienty. Celkem 73 klient� m�lo zájem 
p�edevším o pomoc p�i zajišt�ní zam�stnání; to se poda�ilo u 65 (33 získa-
lo práci transparentn�, tj. informovali zam�stnavatele o své minulosti, 34 
netransparentn�, tj. neinformovali o své minulosti). 
 Pomoc p�i �ešení sociálních záležitostí se nej�ast�ji týkala asistence 
p�i jednání s ú�ady (splátkové kalendá�e, ú�ady práce, soudy). Proto jsme 
zahájili pravidelné setkávání se zástupci všech ú�ad� práce hl. m�sta
Prahy. V oblasti vzd�lávání a rekvali kace spolupracujeme nap�. s o. s. Art 
Language, jejichž kurzy zam��ené na práci s PC a gra ckými programy 
�ada klient� úsp�šn� absolvovala.
 V polovin� roku byly ukon�eny dv� výzkumné studie (Analýza pot�eb
potenciálních zam�stnavatel� lé�ených uživatel� návykových látek 
v Praze a Analýza pot�eb lé�ených uživatel� návykových látek z hlediska 
jejich uplatnitelnosti na trhu práce), které p�inesly d�ležité informace pro 
strukturu a zam��ení práce se zam�stnavateli a sou�asn� ukázaly na 
n�které pot�ebné sm�ry p�i práci s klienty. 
 Za významný úsp�ch považujeme navázání spolupráce se sedmi 
zam�stnavateli. Pro naše klienty se tak otev�ely možnosti, kterým se 
doposud žádný program v �R cílen� nev�noval a které mají pro jejich 
resocializaci velký pozitivní p�ínos, což ukazují naše zkušenosti získané 
b�hem roku existence programu i letité zkušenosti ze zahrani�í.

Zám�ry pro rok 2007
– rozši�ovat sí� spolupracujících zam�stnavatel�
– rozší�it nabídku o podporované zam�stnávání
– nabídnout klient�m profesní a kariérní poradenství

Zuzana, 28 let
 Byla dlouhou dobu nezam�stnaná, abstinovala, ale 
lé�bou neprošla a m�la zápis v rejst�íku trest�. Byla s námi 
v kontaktu delší dobu, ale získat pro ni zam�stnání se 
neda�ilo; potíže p�sobil zejména zápis v rejst�íku. M�la však 
doložitelnou praxi jako �idi�ka a instruktorka lyžování. 
 Zvolili jsme strategii transparentního zam�stnání jako 
prodava�ka v prodejn� s outdoorovým zbožím. P�i prvním 
pohovoru o zápisu v rejst�íku trest� ani o své minulo-
sti nehovo�ila, až po m�sí�ní zkušební dob�, kdy m�la
p�inést doklady nutné k podpisu smlouvy, se obrátila na 
nad�ízeného s tím, že mu chce o sob� sd�lit d�ležitou
skute�nost, a domluvila se s ním na spole�né sch�zce
s pracovníky agentury. 
 Vzhledem k tomu, že se Zuzana ve zkušební dob�
osv�d�ila a díky garanci ze strany agentury, místo získala. 
V této prodejn� pracuje i nadále, je spolehlivá a má v plánu 
kariérní postup.

Základní údaje o programu

položka po�et
po�et kontakt� 416

po�et klient� 87

   z toho zam�stnáno celkem 65

   z toho zam�stnáno transparentn� 33

Klienti podle dokon�eného vzd�lání

vzd�lání muži ženy celkem

ZŠ 18 18 36

SOU 19 9 28

SŠ 13 9 22

VOŠ 0 1 1

VŠ 0 0 0

celkem 50 37 87

Marcel Ambrož
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Základní údaje o programu

Poslání
V oblasti postpenitenciární pé�e jsou návazné sociální a drogové 

služby pro v�tšinu klient� v podstat� vysokoprahové. Nabízíme jim službu, 
která je dostupná po výstupu z v�zení, a� už po výkonu vazby, nebo 
trestu, jež jim pom�že lépe se zorientovat, zp�ístupní služby následné pé�e
a podpo�í je v život� na svobod�.
 V praxi se osv�d�uje dlouhodobá kontinuální práce za využití 
asisten�ní služby. Cílem ambulantního programu je stabilizace klient�
p�i návratu na svobodu, prevence drogové i trestní recidivy, zvýšení so-
ciálních kompetencí, zdravého životního stylu a podpora v integraci do 
spole�nosti a na trh práce.

Cílová populace
Cílovou populací jsou dlouholetí uživatelé drog, v�tšinou s opako-

vanou zkušeností s pobytem ve v�zení. Až 60 % klient� jsou muži, recidi-
vující injek�ní uživatelé pervitinu. Ostatní jsou uživatelé opiát�, p�edevším
pak nelegálního subutexu �asto ve spojení s abúzem pervitinu a lék�.
 Vazebn� stíhaní jsou p�edevším za opakovanou majetkovou a drogo-
vou trestnou �innost. Asi dv� t�etiny klient� vzhledem k tomu p�echázejí
z výkonu vazby do výkonu trestu. U klient� trestaných poprvé spolupracu-
jeme s proba�ní a media�ní službou, což zvyšuje pravd�podobnost, že 
jim bude ud�len alternativní trest, jako je nap�íklad dohled s podmínkou �i
doporu�ení absolvovat protidrogovou lé�bu.

Tým
V projektu je zapojeno p�t pracovník�, �ty�i pro p�ímou práci s klienty 

ve v�znici a v ambulantním programu po propušt�ní, jeden projekt 
koordinuje.

Rok 2006
Ve v�znicích jsme kontaktovali 95 klient�, kterým bylo poskytnuto 

171 individuálních poradenství a pro potenciální klienty programu se 
uskute�nilo 6 informa�ních besed. Program probíhal pravideln� ve Va-
zební v�znici v Praze-Ruzyni a nepravideln� ve Vazební v�znici v Praze- 
-Pankráci.
 Po propušt�ní z v�zení využilo služeb ambulantního centra 10 klient�;
�ty�i pokra�ovali v individuálním kontaktu, šesti byl zprost�edkován nástup 
do následné pé�e (lé�ebna, dolé�ování, ambulantní poradny). 
 S dalšími 11 klienty se b�hem písemného kontaktu pracovalo na 
zprost�edkování nástupu do indikovaných program� následné lé�ebné
pé�e po jejich propušt�ní. �ást z nich v kontaktu s námi nepokra�uje,
n�kte�í jsou ve výkonu trestu nebo se vrací k užívání drog a využívají 
nízkoprahových služeb v Praze. 

Centrum pro osoby v kon iktu se zákonem 
poskytuje podporu, poradenství, asistenci a lé�bu uživatel�m drog 

ve všech fázích trestního �ízení. �innost zahájilo v srpnu roku 2006 a navázalo 
na d�íve poskytované služby programu Práce s uživateli drog ve vazbách. 

Jan Šíp

Hana, 28 let
 Obrátila se na nás, protože jí byl na základ� pozitivního 
toxikologického nálezu ve vazební v�znici Praha-Ruzyn�
nabídnut kontakt s o. s. SANANIM. Na svobod� využívala 
pouze anonymn� nízkoprahové služby, v lé�b� nikdy neby-
la.
 S drogou se setkala v jednadvaceti. Dva roky užívala 
opiáty, nakonec i injek�n�, potom p�ešla na pervitin. S par-
tou kamarád� za�ala krást a b�hem n�kolika let byla opa-
kovan� souzena za majetkovou trestnou �innost.
 Za�ali jsme s Hanou spolupracovat, když byla stíhaná 
podruhé už jako recidivistka. Dohodli jsme se s ní, že po 
propušt�ní z v�znice jí zprost�edkujeme následnou pé�i.
Soud, kterému jsme zprávu o spolupráci p�edali, jí nakonec 
ud�lil nepodmín�ný trest.
 Osobn� jsme se setkali, až když byla podmíne�n�
propušt�na na svobodu. Motivací pro její další spolupráci 
s námi bylo, že si uv�domovala, že pot�ebuje pomoci 
zvyknout si na život „venku“ a nevrátit se znovu k drogám. 
Po dlouhém pobytu ve v�zení necht�la nastoupit pobytovou 
lé�bu, aby mohla co nejd�ív za�ít pracovat. 
 Zprost�edkovali jsme jí kontakt na Pracovní a sociální 
agenturu o. s. SANANIM. Dnes pracuje na plný úvazek 
a brzy program centra úsp�šn� zakon�í.

po�et klient�  153

injek�ních uživatel� drog 144

   z toho muž� 122

   z toho se základní drogou heroin 37

   z toho se základní drogou pervitin 97

   z toho se základní drogou kanabinoidy 1

   z toho se základní drogou t�kavé látky 1

   z toho se základní drogou subutex 17

   z toho prvních kontakt� 106

po�et neuživatel�, kte�í využili alespo�
jednou služeb programu 8

po�et kontakt� celkem 310

   z toho s uživateli drog 302

po�et skupin / oslovených klient� 17 / 283
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 Klienti pracovali ve t�ech týmech, každý pod odborným vedoucím. 
Pracovní náplní dvou tým� (10 klient�) bylo poskytování služeb HR na 
drogové scén�, avšak p�esn�ji zacílené, nap�íklad depistáž okrajových 
�ástí Prahy a kontrola rizikových lokalit, jako jsou d�tská h�išt�). Pracovní 
náplní t�etího týmu (5 klient�) jsou pomocné a úklidové práce na území 
M� Praha 7, tedy �innosti, které jsou pro klienty programu tréninkem 
k nástupu do normálního zam�stnání.

Projekt Equal
 Cílem projektu je vytvo�it teoretický model sociální  rmy, kde vedle 
sebe pracují lidé obtížn� umístitelní na b�žném pracovním trhu spolu 
s lidmi, kte�í tyto handicapy nemají. Koordinátorem mezinárodního projektu 
Building Bridges je ob�anské sdružení Fokus Praha a partnery projektu jsou 
krom� sdružení SANANIM i spolupracující organizace z Itálie, Francie, Velké 
Británie, N�mecka a Nizozemska. P�ínosem mezinárodní spolupráce je 
zejména vým�na zkušeností v oblasti pracovní integrace znevýhodn�ných
osob. SANANIM je v projektu zastoupen Sociální  rmou SANANIM´s 
Charity Services, s. r. o., jejíž zásadní aktivitou je projekt Café Therapy, 
realizovaný v multifunk�ním prostoru, kde se nachází kavárna, neku�ácká
restaurace s d�tským koutkem, Poradna pro rodi�e a konferen�ní míst-
nost. �ást zam�stnanc� tvo�í klienti po lé�b�, kte�í m�li kv�li drogové 
minulosti problémy s nalezením zam�stnání. Z 12 zam�stnanc� je 
v Café Therapy pr�b�žn� zam�stnáno v rámci tréninkového programu asi 
6 klient� Dolé�ovacího centra SANANIM, kte�í pracují na smlouvy 
uzav�ené pro období jejich dolé�ování (tj. 1/2 roku). 

Vzd�lávání
 V �íjnu r. 2005 byl zahájen projekt „Systematické vzd�lávání pro 
poskytovatele sociálních služeb v oblasti návykových nemocí“. V jeho 
rámci probíhá n�kolik kurz�, jejichž cílem je proškolit v drogové proble-
matice jak nyn�jší sociální pracovníky, tak i studenty relevantních obor�.
V roce 2006 absolvovalo t�i kurzy a jednu letní školu 43 ú�astník�, z toho 
29 žen.Více informací na http://vzdelavani.sananim.cz.

Projekt Externích 
terénních pracovník�
 Projekt zam�stnávání problémových uživatel� návykových látek vy-
chází z dlouholetých zkušeností o. s. SANANIM a v souladu s celoev-
ropským trendem aktivní politiky zam�stnanosti klade d�raz na integra-
ci osob znevýhodn�ných na trhu práce. Jeho cílem je pomoci sociáln�
vylou�eným v návratu do spole�nosti prost�ednictvím chrán�ných pra-
covních míst. Díky pravidelnému p�íjmu si mohou vy�ešit n�které so-
ciální problémy, nacvi�it pracovní dovednosti a zvýšit si šanci na budoucí 
pracovní uplatn�ní; sou�asn� mohou využít i individuální poradenství, 
p�ípadn� se rozhodnout pro lé�bu.

ROK 2006
 Díky podpo�e ESF se program rozší�il na 25 chrán�ných pracovních 
míst. Zúro�ili jsme desetileté zkušenosti se zam�stnáváním problema-
tických uživatel� návykových látek a vytvo�ili zcela novou strukturu pro-
gramu, která lépe p�ihlíží k individuálním možnostem klienta. Program je 
rozd�len do dvou základních úrovní.
 V nízkoprahové �ásti bylo k dispozici pro aktivní uživatele návy-
kových látek 10 chrán�ných pracovních míst. Stejn� jako v p�edchozích
letech poskytovali služby harm reduction (p�edevším vým�nu injek-
�ního materiálu a poskytování zdravotního materiálu a informací 
o bezpe�n�jším braní) na místech a v �asech pro profesionální tým teré-
nních pracovník� nedostupných, v toxikomanských bytech a squatech 
a v no�ních hodinách. Tým XTP vedou dva profesionální pracovníci Terén-
ních program�.

�ást s vyšším prahem,  nancovaná ESF, MPSV a HMP, je ur�ena
klient�m, kte�í jsou motivováni k osobní zm�n�, ale aktuáln� necht�jí
nastoupit do abstinen�ní lé�by. Program jim nabízí na dobu maximáln�
12 m�síc� chrán�né pracovní místo a zárove� možnost pravidelných 
individuálních konzultací zam��ených na stabilizaci v užívání, sociální 
stabilizaci, zlepšení zdravotního stavu a �ešení trestn�právní situace. 
Za úsp�šné absolvování programu považujeme uplatn�ní klienta na trhu 
práce nebo jeho rozhodnutí pro lé�bu.
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Zdravotnické za�ízení SANANIM
 Nestátní Zdravotnické za�ízení SANANIM sdružuje Denní stacioná�,
Kontaktní centrum, Dolé�ovací centrum a Speciální ambulantní služby 
CADAS. Není samostatnou organiza�ní jednotkou, ale odborným úse-
kem, v n�mž za jednotlivá pracovišt� zodpovídají podle organiza�ního
�ádu o. s. SANANIM jejich vedoucí a odborní �editelé. Garantem od-
bornosti zdravotní pé�e je odborný zástupce nestátního zdravotnického 
za�ízení (odborný �editel pro zdravotní pé�i).

POSKYTOVANÁ PÉ�E
 V rámci své základní odbornosti poskytuje Zdravotnické za�ízení
SANANIM ambulantní psychiatrickou a psychoterapeutickou pé�i,
pé�i denního psychoterapeutického stacioná�e a další služby (sociální 
práce); v Kontaktním centru mimoto rovn�ž základní zdravotní pé�i
o somatická onemocn�ní, což má význam p�edevším pro klientelu, jež 
obvykle ošet�ení nevyhledává. 

KLIENTI A SPEKTRUM UŽÍVANÝCH DROG
 Cílovou skupinou jsou klienti s diagnózou „škodlivé užívání návy-
kových látek“ a „závislost na návykových látkách“ s vymezením p�edevším
pro nealkoholové drogy;  hlavními užívanými drogami jsou opiáty a stimu-
lancia.
 Mezi opiáty je to p�edevším heroin; v posledních letech získává na 
významu nelegáln� opat�ovaný buprenor n – subutex. Ve skupin� opiát�
zaujímal v r. 2004 tém�� 25 %, v roce 2005 stoupnul dramaticky na 43 % 
a v roce 2006 mírn� poklesl na 37 %. Stimula�ní drogy jsou výhradn� za-
stoupeny pervitinem, kokain byl zaznamenán jen výjime�n�. Zastoupení 
cannabisu od r. 2000 trvale klesalo, v roce 2005 na 2,8 %, avšak v roce 
2006 mírn� stouplo na necelých 5 %. Pokud tito klienti pé�i Zdravotnic-
kého za�ízení SANANIM v�bec vyhledají, jde obvykle o psychické komp-
likace zp�sobené kou�ením marihuany. 
 V klientele za�ízení p�evažují ženy mírn� nad muži (ženy 54 %, muži 
46 %). Podíl injek�ních uživatel� se do r. 2000 trvale zvyšoval, od r. 2001 
však klesá na 74 % v roce 2006. Ve speci cké klientele CADAS však tento 
podíl �iní 96 %. 
 Podíl klient� s evidovanými somatickými a psychickými komp-
likacemi v p�edchozích letech trvale nar�stal (rok 2000 – 20,5 %, 2002 
– 34,5 %, 2005 – 43 %), v r. 2006 z�stal stejný jako v r. 2005 (43 %). 

Mezi somatickými komplikacemi (jimiž trpí 47 % klient�) p�evládají hepa-
titidy B a C, které zejména CADAS registruje až u 60 % své klientely. 
Z psychických komplikací (38 % všech klient�, v CADASu více než 
70 %) jsou nej�ast�jší toxické psychózy, úzkostné stavy, poruchy osob-
nosti  a zejména deprese, jimž v�nujeme stále v�tší a zam��enou pozor-
nost (speciální dotazníky, škály, cílená farmakoterapie). 
 Zdravotnické za�ízení SANANIM se na náro�nou lé�bu ambulant-
ních klient� s duálními diagnózami a somatickými komplikacemi již �adu
let programov� zam��uje jako jeden z mála poskytovatel� pé�e v �R
a spolupracuje s �adou odborných pracoviš�.

ZHODNOCENÍ, ZÁV�RY A VÝHLEDY
 Statut zdravotnického za�ízení znamená pro klienty ur�itou garanci 
kvality poskytované pé�e, pro SANANIM jako organizaci nezanedbatel-
nou právní ochranu a pro odbornou ve�ejnost je faktorem usnad�ujícím
vzájemnou komunikaci a spolupráci ve prosp�ch klient�. Profesionalita 
poskytované pé�e i její dokumentování mají stabiln� dobrou úrove�.
Zlepšila se rovn�ž  komunikace na zdravotnické úrovni sm�rem navenek 
a zkvalit�uje se vnit�ní i vn�jší vzd�lávání pracovník�.
 Také v r. 2006 se poda�ilo udržet systematickou psychiatrickou pé�i
o klienty terapeutických komunit N�m�ice a Karlov. Všechny složky Zdra-
votnického za�ízení SANANIM mají certi kát odborné zp�sobilosti Rady 
vlády pro  koordinaci protidrogové politiky. 
 Poskytované služby jsou zdravotní pé�í podle zákona �. 48/1997 
o ve�ejném zdravotním pojišt�ní a pojišt�nec na ni má zákonný nárok. 
Zatím má uzav�enou smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojiš�ovnou pouze 
pracovišt� CADAS na ambulantní psychiatrickou pé�i (od �ervna 2004). 
Výše úhrad od VZP je však  spíše dopl�kem stále nezbytných ve�ejných
dotací, protože platby jsou nastaveny na extenzivní léka�skou pé�i, což 
je v protikladu k intenzivní komplexní pé�i, kterou poskytujeme a která 
odpovídá pot�ebám klientely. 
 P�esto je nyn�jší smlouva s VZP pro nás d�ležitým mezníkem, 
protože otev�ela možnost p�edepisovat pot�ebné léky a vyšet�ení v so-
matických a zejména v psychiatrických indikacích, jejichž po�et v naší 
pražské klientele trvale a výrazn� nar�stá.
 V následujícím období budeme dále usilovat o rozší�ení smlouvy na 
ostatní zdravotní pojiš�ovny a na úhrady pé�e denního stacioná�e.
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Zahrani�ní spolupráce a projekty
 Zahrani�ní aktivity (projekty a spolupráce) jsou pro SANANIM p�íle-
žitostí nejen k vlastnímu rozvoji, ale také k rozvoji jednotlivc�, zvyšování 
kvality služeb, vým�n� zkušeností a vytvá�ejí prostor k novým inicia-
tivám. V poslední dob� však znamenají také p�edávání našich zkušeností 
a znalostí. 
 Z tohoto pohledu je pak zarážející p�ístup státu, který tuto oblast 
v podstat� nepodporuje a v rámci poskytovaných dotací dokonce použití 
 nan�ních prost�edk� na jakékoli zahrani�ní aktivity zakazuje. 

ZAHRANI�NÍ SPOLUPRÁCE
 SANANIM se také v roce 2006 aktivn� podílel na r�zných mezi-
národních aktivitách, zejména však na projektech realizovaných v rámci 
evropských odborných sítí. 
 D�ležitým p�edpokladem k našemu aktivn�jšímu zapojení je však 
možnost získání  nan�ních prost�edk� na zabezpe�ení t�chto aktivit. Do-
posud jsme vzhledem k známým limit�m a omezením odkázáni na v�li
organizátor� a zahrani�ních organizací uhradit veškeré náklady souvise-
jící s našimi pobyty a ú�astí.
 I p�es tato omezení se prost�ednictvím našeho �lenství v n�kterých
evropských odborných sítích (st�ešních organizacích, federacích aj.) 
snažíme aktivn� zapojovat do odborného d�ní a p�ispívat k realizaci 
drogové politiky EU.
 Z pohledu poskytovatele služeb je pro nás velmi d�ležitá možnost 
ú�astnit se mezinárodních konferencí, seminá�� (o nich podrobn�ji níže) 
a vzd�lávání v rámci evropských �i sv�tových odborných sítí, nap�. IHRD, 
CEEC-HRN, EFTC, ENDIP, FESAT a PREVNET.
 Oce�ujeme také možnost aktivn� spolupracovat s �adou renomo-
vaných evropských organizací a agentur, nap�. Trimbos, EATI, Europen 
Forum for Urban Safety (EFUS), DrugScope, Cranstoun Drug Services, 
Euro-Methwork atd. 
 V neposlední �ad� je pot�eba zmínit, že sdružení poskytlo pro-
stor pro realizaci n�kolika zahrani�ních stáží a podíleli jsme se také na 
zabezpe�ení n�kolika významných zahrani�ních návšt�v.

ZAHRANI�NÍ PROJEKTY
 V roce 2006 pokra�ovala spolupráce v rámci konsorcií r�zných
evropských organizací a sdružení se zde podílelo na realizaci projekt�
v oblasti drog a mezinárodní spolupráce vyhlášených Evropskou komisí 
(DG Sanco, Public Health). 
 Šlo o projekty evropských sítí, ve kterých je SANANIM technickým 
národním partnerem �i realizátorem �ásti projektu. 
• Central and Eastern European Network of Drug Services 

 in Prison, (EU Network ENDIP, Cranstoun Drug Services, GB);   
 projekt zam��ený na rozvoj služeb ve v�zeních.
• Correlation – European Network on Health and Social Inclusion,  
 projekt zam��ený na rozvoj a implementaci efektivních strategií 
 v oblasti poskytování sociálních a zdravotních služeb t�žce   
 dostupným skupinám a problémovým uživatel�m drog.
• Democracy, Cities & Drugs, European Forum Urban Safety; 
 projekt zam��ený rozvoj a podporu integrovaných strategií. 

 Také v roce 2005 pokra�ovala (t�ebaže nep�ímo) již tradi�ní spolu-
práce s Open Society Fund (IHRD) a ve spolupráci se sdružením Po-
dané ruce byl realizován projekt Breaking the Circle, který je p�ímým
pokra�ováním našeho inicia�ního projektu zam��eného na pomoc 
Afghánistánu v oblasti návykových nemocí. 
 Klí�ovým cílem projektu je p�isp�t k p�ístupnosti a efektivit� služeb 
a pomoci zásadním systémovým zm�nám v lé�b� závislostí.

• Breaking the Circle, Sdružení Podané ruce;  projekt na pomoc 
 Afghánistánu.

ZAHRANI�NÍ KONFERENCE A STÁŽE
 Také v letošním roce se pracovníci sdružení zú�astnili n�kolika
významných mezinárodních akcí, odborných konferencí, stáží a seminá��.
Na zajišt�ní jedné mezinárodní konference se sdružení podílelo p�ímo
jako organizátor. Za všechny jmenujme alespo� následující:

• Expert Seminar & Conference; Correlation, Krakov, Polsko, 
 16.–18. duben 2006

• Implementation Seminar and Conference; Democracy, 
 Cities & Drugs, Gent, Belgie, 31. kv�ten–2. �erven 2006

• Internet Seminar, Correlation; Praha; 29.–30. zá�í 2006

• Pracovní stáž t�í pracovník� sdružení, Pa�íž, 9–13. �íjen 2006 
 (v rámci projektu Equal)

• Policy Seminar, Impacting Policy – Making Voices Heard;
 Correlation; Dublin Castle, Dublin, Irsko, 18.–19. �íjen 2006

• Security, Democracy, Cities Conference, EFUS, Democracy, 
 Cities & Drugs, Congress Palace, Saragossa, Špan�lsko;
 2.–4. listopad 2006

(DG Sanco, Public Health).
Šlo o projekty evropských sítí, ve kterých je SANANIM technickým

národním partnerem �i realizátorem �ásti projektu.
• Central and Eastern European Network of Drug Services

• Security, Democracy, Cities Conference, EFUS, Democracy,
 Cities & Drugs, Congress Palace, Saragossa, Špan�lsko;
 2.–4. listopad 2006
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 Cílem projektu je p�isp�t k prevenci užívání alkoholu obecn� se 
speci ckým zam��ením na prevenci užívání alkoholu p�i rizikových 
aktivitách.
 Obsahem projektu bylo provozovat za využití nových technologií 
jednoduchý nástroj, který by byl schopen v reálném �ase v�rohodn�
odpov�d�t na dotaz týkající se míry alkoholu v krvi, tedy na „výši“ rizika 
spojeného s tou kterou aktivitou, a doby, kdy tato hodnota klesne na nula 
promile.
 Po pilotním testování a ov��ení byl provoz služby o ciáln� zahájen 
v srpnu 2005 a pokra�oval také v roce 2006. Na po�átku existence si 
služba Promile SMS získala dostate�ný po�et zákazník� k samo -
nancování svého provozu, nicmén� vzhledem k tomu, že se na pro-
jekt nepoda�ilo následn� získat podporu ani formou dotací, ani formou 
vstupu sponzor� �i partner� a projekt tedy poskytoval své služby bez 
adekvátní komunika�ní (mediální) podpory, významn� kleslo i jeho využití 
(asi na 10 %  p�vodních dotaz�).
 I p�es nep�íznivý stav se sdružení rozhodlo projekt udržet p�i život�
a dále hledat potenciální partnery. Mezi klí�ové aktivity projektu tedy pat�ilo
zejména zabezpe�ení pr�b�žného základního provozu služby v�etn�
zabezpe�ení, správy a vyhodnocení statistických dat, p�íprava na vývoj 
nové aplikace tak, aby bylo uživatelské rozhraní služby co nejp�íjemn�jší
a neznamenalo pro p�ípadné zájemce p�ekážku, a nakonec také pr�b�žné
hledání partner�.
 Ke konci roku 2006 se poda�ilo skute�n� významné partnery, ochot-
né do spole�ného projektu investovat, najít a spole�ný projekt dostane 
nový impuls v podob� zabezpe�ení PR a stejn� tak i p�ípravy nových tech-
nologií.
 Na základ� analýzy dat lze i p�es nízké po�ty dotaz� konstatovat, 
že zvyšující se podíl opakovaných objednávacích SMS z jednoho tele-
fonního �ísla sv�d�í o tom, že se poskytované údaje stávají v�rohodné;
že si rychlost a spolehlivost poskytovaných údaj� získala d�v�ru dalších 
konzument� alkoholu; že ne�ekan� vysoký po�et zákazník� s hladinou 
alkoholu 0 ‰ v dob� použité služby dokládá, že ve�ejnost tuto službu 
používá v souladu s cílem projektu (poskytovat nástroj pro kontrolu doby 
do vyst�ízliv�ní p�ed aktivitami, které je zakázáno vykonávat pod vlivem 
alkoholu), že shoda �as�, kdy zákazníci za�ínají pít a kdy odesílají objed-
návací SMS, potvrzuje pln�ní druhého cíle (poskytnout ve�ejnosti nástroj 
pro kontrolu aktuální hladiny alkoholu v krvi a upozor�ovat na rizika kon-
zumace vyšších dávek alkoholu).
 Návod na použití služby je stále dostupný na www.promilesms.cz. 
a to bylo také (krom n�kolika PR aktivit na tane�ní scén� a n�kolika spon-
zorských inzercí) jedinou PR aktivitou projektu.

Promile SMSVzd�lávání
 Základními principy koncepce vzd�lávání zam�stnanc� sdružení 
jsou kontinuita a vzestupnost  vzd�lávání; zajiš�ujeme tak, aby pro výkon 
konkrétní práce m�l pracovník základní znalosti a dovednosti a byl 
podpo�en jeho další odborný r�st. Cílem koncepce je zajistit kvalitní pé�i
o klienty a poskytnout pracovník�m perspektivu odborného vývoje, který 
by m�l být doprovázen i  nan�ní motivací. Koncepce zahrnuje:

INDIVIDUÁLNÍ VZD�LÁVACÍ PLÁNY

 Sestavuje je vedoucí za�ízení s každým pracovníkem s ohledem na 
jeho odborný rozvoj a p�ínos pro tým i organizaci. Pln�ní vzd�lávacího
plánu se pravideln� kontroluje. 

VNIT�NÍ VZD�LÁVÁNÍ

 Úvodní kurz pro nové zam�stnance: seznamuje nové zam�stnance
se základními informacemi o o. s. SANANIM, jednotlivých za�ízeních,
zásadách a hlavních metodách práce s klienty a práce v týmu. Je dopln�n
exkurzí do všech za�ízení.
 Vzd�lávací programy pro jednotlivé typy služeb: jsou speci cky 
zam��ené na nápl� práce konkrétních za�ízení a jejich aktuální problémy.
„Lunche“ : mají již n�kolikaletou tradici, konají se pravideln� 1 x m�sí�n�
jako odborné seminá�e na aktuální téma. Jsou doporu�ené všem 
pracovník�m SANANIMu a otev�ené odborné ve�ejnosti.
 Supervize: je nedílnou sou�ástí vzd�lávání pracovník� sdružení 
a ú�ast na ní je povinná. Vnit�ní supervizi v jednotlivých za�ízeních zajiš�ují
vedoucí a odborní �editelé. SANANIM organizuje pro všechny týmy vn�jší
supervizi provád�nou externími odborníky a po�ádá rovn�ž odborná se-
tkání supervizor�.
 P�ípadové seminá�e (formou bálintovských skupin) a „klinické dny“: 
po�ádáme pravideln� od r. 2003. 
 Do vnit�ního vzd�lávání pat�í i odborné porady tým� jednotlivých 
za�ízení, týmové konference, pracovní víkendy, p�ednášky �i workshopy 
s externími odborníky pro jednotlivé týmy podle jejich pot�eb a stáže 
pracovník� v jiných za�ízeních.

VN�JŠÍ VZD�LÁVÁNÍ

 SANANIM se p�ímo nebo jako �lenská organizace A. N. O. podílí 
na po�ádání dlouhodobých kurz� ve spolupráci se státními vzd�lávacími
institucemi (nap�. IPVZ) �i ve spolupráci s nestátními neziskovými 
organizacemi (atelier ALF, MP, CEKAS aj.). �ada vedoucích pracovník�
sdružení se také na t�chto aktivitách podílí jako lekto�i, další p�ednášejí
na vysokých školách. Zam�stnanc�m SANANIM ú�ast na t�chto kurzech 
doporu�uje a  nan�n� ji podporuje. 

zumace vyšších dávek alkoholu).
 Návod na použití služby je stále dostupný na www.promilesms.cz.
a to bylo také (krom n�kolika PR aktivit na tane�ní scén� a n�kolika spon-
zorských inzercí) jedinou PR aktivitou projektu.

organizacemi (atelier ALF, MP, CEKAS aj.). �ada vedoucích pracovník�
sdružení se také na t�chto aktivitách podílí jako lekto�i, další p�ednášejí
na vysokých školách. Zam�stnanc�m SANANIM ú�ast na t�chto kurzech 
doporu�uje a  nan�n� ji podporuje.
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Finan�ní zpráva – SANANIM 2006
P�EHLED P�ÍJM�, NÁKLAD� PODLE ZA�ÍZENÍ A PROJEKT�

Terénní programy 
MZ 150 000,00

MPSV 719 000,00

RVKPP 2 818 000,00

MHMP 1 587 000,00

ÚM� Praha 1 198 000,00

vlastní 578 732,00

celkem 6 050 732,00

Kontaktní centrum
MZ 171 000,00

MPSV 1 183 400,00

RVKPP 3 263 000,00

MHMP 1 976 000,00

ÚM� Praha 1 100 000,00

ÚM� Praha 7 25 000,00

vlastní 1 159 556,00

ostatní 45 274,00

celkem 7 923 230,00

Denní stacioná�
MZ 205 000,00

MPSV 575 800,00

RVKPP 1 310 000,00

MHMP 1 130 000,00

ÚM� Praha 1 100 000,00

ÚM� Praha 7 25 000,00

vlastní 109 078,00

celkem 3 454 878,00

Terapeutická komunita Karlov
MPSV 1 570 300,00

RVKPP 3 127 000,00

MHMP 2 100 000,00

Jiho�eský kraj 123 000,00

St�edo�eský kraj 170 000,00

vlastní 122 099,00

ostatní 283 792,00

celkem 7 496 190,00

Terapeutická komunita N�m�ice
MPSV 1 318 900,00

RVKPP 1 944 000,00

MHMP 1 620 000,00

Jiho�eský kraj 163 444,00

St�edo�eský kraj 100 000,00 

vlastní 146 530,00

celkem 5 292 874,00

Dolé�ovací centrum
MPSV 894 400,00

RVKPP 1 401 000,00

MHMP 1 413 000,00

ÚM� Praha 1 100 000,00

Ú�ad práce 57 200,00

vlastní 435 191,00

celkem 4 300 791,00

Dolé�ovací centrum – Projekt pro matky s d�tmi
MPSV 241 200,00

RVKPP 335 000,00

MHMP 240 000,00

ve�ejná sbírka 15 402,00

vlastní 16 250,00

celkem 847 852,00

CADAS
MZ 501 000,00

MHMP 1 220 000,00

ÚM� Praha 1 142 000,00

VZP 271 244,00

vlastní 9 865,00

celkem 2 144 109,00

Drogové informa�ní centrum
RVKPP 787 000,00

MŠMT 202 000,00

MHMP 235 000,00

vlastní 196 885,00

celkem 1 420 885,00

Drogové informa�ní centrum – Internetová primární prevence
MŠMT 516 000,00

celkem 516 000,00

Primární internetová prevence 
– výukové programy pro metodiky a pedagogy
MŠMT 192 000,00

celkem 192 000,00

Romský terénní program
MPSV 183 600,00

RVKPP 181 000,00

MHMP 274 000,00

vlastní 125 000,00

celkem 763 600,00

Kontaktní centrum – Projekt vazební v�znice
RVKPP 266 000,00

MHMP 190 000,00

vlastní 886,00

celkem 456 886,00
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SOUHRNNÝ P�EHLED P�ÍJM� V ROCE 2006 PODLE ZDROJ�

VÝKAZ ZISK� A ZTRÁT (v tisících K�)

ROZVAHA (v tisících K�)

Poradna pro rodi�e
RVKPP 240 000,00

MHMP 235 000,00

vlastní 387 652,00

celkem 862 652,00

Projekty podpo�ené z Evropského sociálního fondu
Vzd�lávání 883 279,00

Pracovní a sociální agentura 1 332 047,00

Pracovní programy 1 683 502,00

Externí terénní pracovníci XTP 1 087 466,00

Rozvoj sociální  rmy 1 086 768,00

Centrum pro osoby v kon iktu se zákonem 944 528,00

celkem 7 017 590,00

ALKOTEST Prevence užívání alkoholu
RVKPP 124 000,00

vlastní 53 194,00

celkem 177 194,00

Democracy, Cities & Drugs
RVKPP 91 000.00

vlastní 479 658.00

celkem 570 658.00

Státní instituce a ministerstva
Ministerstvo zdravotnictví 1 027 000,00

Ministerstvo práce a sociálních v�cí 6 686 600,00

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 15 887 000,00

Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy 910 000,00

Projekty
zahrani�ní projekty (DCD, CORRELATION, GG) 529 898,00

projekty podpo�ené z ESF (Equal 2, 3; JPD 3) 7 017 590,48

ve�ejná sbírka 15 402,93

Nadace a spole�nosti
Nadace �eské spo�itelny 4 376 156,92

ostatní  nan�ní dary 416 817,50

ostatní v�cné dary 1 884 144,70

Vlastní z vlastní �innosti
Aromka, keramická dílna 355 214,00

nájemné klienti 280 566,00

p�ísp�vky od klient� 334 454,50

úroky 31 031,94

ostatní vlastní p�íjmy 756 342,49

Všeobecná zdravotní pojiš�ovna 405 054,80

Ú�ady m�sta a kraj�
Magistrát hlavního m�sta Prahy 12 220 000,00

M�stská �ást Prahy 1 640 000,00

M�stská �ást Prahy 7 50 000,00

Krajský ú�ad St�edo�eského kraje 270 000,00

Krajský ú�ad Jiho�eského kraje 286 444,00

Aktiva
A. Dlouhodobý majetek
dlouhodobý hmotný majetek 35 505,00

dlouhodobý  nan�ní majetek 784,00

oprávky k dlouhodobému majetku -97,00

Pasiva
A. Vlastní zdroje
jm�ní 40 564.00

výsledek hospoda�ení 742.00

B. Krátkodobý majetek
pohledávky 1 238,00

krátkodobý  nan�ní majetek 6 410,00

jiná aktiva 83,00

Aktiva celkem 43 923,00

B. Cizí zdroje
krátkodobé závazky celkem 2 617,00

Pasiva celkem 43 923,00

A. Náklady
1. materiál 11 395,00

2. opravy 1 072,00

3. energie 1 482,00

4. služby 8 697,00

5. osobní náklady 27 313,00

6. dan� a poplatky 68,00

7. ostatní náklady 148,00

8. odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
    a opravných položek 85,00

Náklady celkem 50 260,00

B. Výnosy
1. tržba za vlastní výkony a zboží 1 697,00

2. ostatní výnosy 420,00

3. tržby z prodeje majetku, zú�tování rezerv
    a opravných položek celkem 60,00

4. p�ijaté p�ísp�vky celkem 4 114,00

5. provozní dotace celkem 44 786,00

Výnosy celkem 51 077,00

C. Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním 817,00

D. Výsledek hospoda�ení po zdan�ní 742,00

Ostatní instituce
Ú�ad práce 57 200,00

CELKEM 54 436 918.26
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V ROCE 2006 NÁS PODPO�ILI A SPOLUPRACOVALI S NÁMI 

Generální partner 
Nadace �eské spo�itelny

Významný partner
Metrostav, a. s.

Naši partne�i
Pro Poor Sports ltd
B-Braun Medical, s. r. o.
Tondach �eská republika, s. r. o.
Danco Plus, s. r. o.

Státní instituce 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Ministerstvo práce a sociálních v�cí �R
Ministerstvo zdravotnictví �R
Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy �R
Magistrát hlavního m�sta Prahy
Ú�ad m�stské �ásti Praha 1
Ú�ad m�stské �ásti Praha 2
Ú�ad m�stské �ásti Praha 7
Ú�ad m�stské �ásti Praha 13
Krajský ú�ad St�edo�eského kraje
Krajský ú�ad Jiho�eského kraje
Evropský sociální fond, rozpo�et MHMP 
a státní rozpo�et �R

Zahrani�ní partne�i a kolegové
AMOC DHV, Eberhardt Schatz
FESAT, Mariana Mussat
SASTIPEN FSGG
Open Society Fund Praha
Open Society Institute
European Forum for Urban Safety EFUS
Cranstoun Drug Services ENDIPP 
Steve Rossell
Trimbos Institute
DrugScope
Euro-Methwork

Naši dlouhodobí partne�i
MVDr. Václav Dlauhoweský
Karel Schwarzenberg

Sponzo�i a dono�i
SUDOP Praha, a. s.
Fagor Electro, s. r. o.
�eskomoravský fotbalový svaz
Nike European Operations Netherlands B. V.
Medic Art, s. r. o.
Shell Gas �R, s. r. o.
Atlas Trade, s. r. o.
TEXTIL Kubí�ek, s. r. o.
ES-Informatic, s. r. o.
Hotel Pa�íž Praha
Nakladatelství Portál

Mediální partne�i
Impuls Ráááádio
Respekt
Rádio 1
�eská televize
�eský rozhlas
Nový Prostor

Firmy a kavárny, které zakoupily vonné 
sví�ky z keramické dílny SANANIM´S 
CHARITY SHOP
Hypokramed, s. r. o.
�eská spo�itelna, a. s.
Nadace �eské spo�itelny
�eský statistický ú�ad �R
Neoby�ejná galerie
Bor�vka
Neobydleno
Ryba naruby
Vesmírna 

Spolupracující nestátní nevýd�le�né
organizace a lé�ebná za�ízení
Podané ruce, o. s.
Právní poradna A. N. O.
Speciální mate�ská škola, V�ra Fi�tová
Kojenecký ústav Praha, Sulická  ulice
Asistence, o. s.
INEX, sdružení zahrani�ních dobrovolník�
Fokus Praha
K-centrum Strakonice
Divadlo 90, Život 90, o. s.
�lov�k v tísni, Jeden sv�t
Dobrovolnické centrum Kladno
Interní ambulance Paracelsum
Laxus, o. s.
Drop in, o. p. s.
Romodrom, o. s.
Progresive, o. s.
Prev-Centrum, o. s.
Psychiatrická lé�ebna �ervený Dv�r
Psychiatrická lé�ebna Plze�
Psychiatrická lé�ebna Bohnice
VFN – odd�lení pro lé�bu závislostí Apoliná�
Speciální školka �imice
Centrum adiktologie, 1. léka�ská fakulta UK
Spole�nost pro návykové nemoci �LS JEP
�eský institut pro supervizi
SUR, Sdružení pro vzd�lávání v psychoterapii

Spolupracující  rmy

CDV služby, s. r. o
e4you, s. r. o.
Penzion Modrava, Radovan Lyer
MAMMUT, Libor Hroza
Ekofarma Budkov
Treewalker, s. r. o.
Blue & Green Catering Production, s. r. o.
Logosign, a. s.
Network Media Service, s. r. o.
Agentura Gratis
Agentura ProVás, s. r. o.
Firma Kulich
Sanita �í�any, Ing. Mahen 
Solomit, s. r. o.
Boomerang, s. r. o.
Agropodnik Písek – AGPI
Autodilna Václav Karas, Smetanova Lhota
Zahrada �imelice
Truhlá�ství Miroslav Zeman, Smetanova Lhota
Prádelna Ostrovec

M�sta, obce, magistráty, místní ú�ady
a státní organizace

Magistrát hlavního m�sta Prahy
Ú�ad práce Písek a Strakonice
Obec Smetanova Lhota
Obec N�m�ice u Volyn�
Ú�ad m�stské �ásti Praha 1
Ú�ad m�stské �ásti Praha 2
Ú�ad m�stské �ásti Praha 7
Ú�ad m�stské �ásti Praha 13
Odd�lení sociáln�-právní ochrany d�tí
pražských m�stských �ástí
Hygienická stanice Strakonice
Proba�ní a media�ní služba �R
Ministerstvo dopravy
Národní monitorovací st�edisko pro drogy 
a drogové závislosti
V�znice Praha-Ruzyn�, plk. Ivan Horák, 
Mgr. Helena Rozumková

Spolupracující odborníci a léka�i

prim. MUDr. Jaroslava Lukešová
MUDr. Gita Pekárková
MUDr. Vratislav �ehák
V�ra Fi�tová
prim. MUDr. Binder

PaedDr. Michael Chytrý
RNDr. Jitka Vod�anská
MUDr. Jan Nýdl
Mgr. Hana Gajdošíková
MUDr. Bohumil Doul
JUDr. Ing. Helena Svatošová
MUDr. Tomáš Pálení�ek
MUDr. Pavel Kub�
MUDr. Stanislav Kudrle
prim. MUDr. Petr Popov a tým Apoliná�e
MUDr. David Adame�ek
Martin Hajný, Ph.D.
PhDr. Ji�í Libra
prof. PhDr. Petr Weiss
MUDr. Alena Kuntová, Ph.D.
MUDr. Olga Hlavá�ková
PhDr. Jan Šikl, Ph.D.
MUDr. Jan Be�ka
MUDr. Dušan Randák
Mgr. Nina Janyšková
Hana Šatalová, Dis.
Mgr. Radka Bartošová
Mgr. Blanka Kor�išová
Mgr. Pavla Doležalová
Mgr. et Ing. Ji�í Staní�ek
Mgr. Jana Ženíšková
MUDr. Tomáš Zábranský
doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. 
a tým Centra adiktologie, 1. LFUK

P�átelé a p�íznivci o. s. SANANIM
Ing. Old�ich Les�ák
Manželé Soukupovi
Lukáš Dlauhoweský
Michal Dlauhoweský
Jan Vasal
Vladimír Strouhal
Jaromír Brabec
Jana Vlažná
Stanislav Krpejš
Martin Vích
Roman �ermák
Jan Palacký
MVDr. Josef Jordák
Richard Hamza
Leona Urbanová
Milan Van�k
Jaroslav Veis
Tým Café Therapy
David Filip
Ing. Daniel Tlamka
Ladislav Pu�el
So�a Javorková
Tomáš Da�ha
Jan Vacek 
John Ljundberg
Thomas Larkin, R. I. P.
Karel Freud
Tomáš Hampejs
Kate�ina Krobová
Milan Van�k
Petr Van�k
Marek Bouma
David Bouška
Vojt�ch Sedlá�ek
Jan Morávek
Kate�ina Jacques
Michael Chytrý
Miroslav Šanda
Jana Strunec

D�kujeme všem a jist� i dalším, 
na které jsme mohli necht�n� zapomenout.
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SANANIM, ob�anské sdružení
Sídlo: Ov�í hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
Telefon: 284 822 872
Fax: 266 315 306
Internet: www.sananim.cz
E-mail: of ce@sananim.cz
I�O: 00496090
Bankovní spojení: KB Praha 8, Podvinný mlýn 2
�íslo ú�tu: 13038091/0100

Statutární zástupce:
PaedDr. Martina Richterová T�mínová
p�edsedkyn� správní rady

Správní rada:
PaedDr. Martina Richterová T�mínová
MUDr. et PhDr. Kamil Kalina, Csc.
Martin V�trovec
Martin Hulík
MUDr. Jakub Mina�ík

Kontrolní komise:
Miroslav Zachariáš
Mgr. Št�pánka �trnáctá
Mgr. Barbora Orlíková
Mgr. Barbora Sládková
Mgr. Jana Hornová

Výkonný �editel:
Mgr. Ji�í Richter

Na vydání Výro�ní zprávy o. s. SANANIM za rok 2006 se podíleli:

gra ka a DTP: Ji�í Forejt - gra ka@sunnydesign.cz
tisk: OMICRON
produkce: Reader´s Digest Výb�r
Vyšlo v nákladu 500 ks

V Praze 2007 
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GENERÁLNÍ PARTNER

VÝZNAMNÝ PARTNER

PARTNE�I

KONTAKTY:
Kancelá� sdružení a sídlo o. s. SANANIM
Ov�í hájek 2549/64a, 158 00 Praha 13
tel.: 284 822 872, fax: 266 315 306
e-mail: of ce@sananim.cz

Terénní programy
Na Zderaze 11, 120 00 Praha 2
tel.: 224 920 577, gsm: 603 209 948
fax: 266 315 306
e-mail: street@sananim.cz

Kontaktní centrum
Osadní 2, 170 00 Praha 7
tel.: 283 872 186, fax: 283 872 258
e-mail: kacko@sananim.cz

Specializované ambulantní služby CADAS
Spálená 12, 110 00 Praha 1
tel.: 222 924 245, fax: 266 315 306
e-mail: cadas@sananim.cz

Denní stacioná�
Janovského 26, 170 00 Praha 7
tel.: 220 803 130, 220 800 041
fax: 266 710 489
e-mail: stacionar@sananim.cz

Terapeutická komunita Karlov
Karlov 3, Smetanova Lhota, 398 04 �imelice
tel.: 382 229 655, 382 229 692
fax: 382 229 694
e-mail: karlov@sananim.cz

Terapeutická komunita N�m�ice
Zámek 1, 387 19 N�m�ice u Volyn�
tel./fax: 383 396 120 
e-mail: nemcice@sananim.cz

Dolé�ovací centrum
Ov�í hájek 2549/64a, 158 00 Praha 13
tel.: 251 614 070, fax: 266 315 306
e-mail: aftercare@sananim.cz

Poradna pro rodi�e
Školská 30, 110 00 Praha 1
tel.: 284 824 234, fax: 284 824 235
gsm: 739 268 527
e-mail: therapy@sananim.cz

Drogové informa�ní centrum
Ov�í hájek 2549/64a, 158 00 Praha 13
tel.: 284 825 817, fax: 266 315 306
e-mail: dic@sananim.cz

Pracovní a sociální agentura
Štítného 710/30, 130 00 Praha 3
tel.: 222 954 098, fax: 266 315 306
e-mail: agentura@sananim.cz

Centrum pro osoby v kon iktu se zákonem
Charkovská 12, 101 00 Praha 10 
tel./fax: 271 752 076
gsm: 775 766 705, 775 766 706 
e-mail: vezeni@sananim.cz

                 PORADENSKÁ LINKA:  283 872 186
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