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ÚVODEM

Vážení kolegové, přátelé, spolupracovníci,
dovolujeme si vám předložit výroční zprávu za rok 2016, kde především na číslech prezentujeme, co jsme během roku 
udělali. Na první pohled z nich vyplývá, že SANANIM je velká organizace, která poskytla služby téměř 8 500 uživatelům 
drog v různém stupni závislosti, ale také 1 307 lidem, kteří drogy neužívají, tedy rodičům a jiným blízkým uživatelů, nebo 
88 dětem, které doprovázely matku především v léčbě a doléčování.
Nechtěla bych však, aby se pod čísly vytratilo, že SANANIM poskytuje svým klientům péči v uceleném systému, kde každý 
najde tu, která mu v danou chvíli nejlépe vyhovuje. Tento systém jsme postupně od svého vzniku v roce 1990 budovali, 
některá zařízení byla první svého druhu u nás, a nezapomínáme ani na specifické cílové skupiny, pro něž je péče obtížněji 
dostupná, jako jsou matky s dětmi, mladiství a dlouhodobí uživatelé. Jako jedni z mála v ČR poskytujeme také telematické 
služby, internetové poradenství a program internetové léčebné intervence pro uživatele konopných drog.
Rok 2016 byl z hlediska rozvoje systému péče o klienty významný zejména tím, že začala naplno pracovat nová služba – 
Adiktologická ambulance SANANIM . Ta nabízí strukturovaný program léčby pro uživatele návykových látek a součástí je  
i program case managementu určený především klientům s duální diagnózou a dlouhodobým uživatelům návykových 
látek, kteří potřebují intenzivnější doprovázením.
SANANIM se dokáže měnit a rozvíjet jen díky svým zaměstnancům. Klientela, se kterou pracují, je komplikovaná, jejich 
práce je společensky i finančně nedoceněná, a přesto k ní přistupují tvořivě, s ohledem na klienta a jeho úzdravu. Za to 
jim patří velký dík.
Děkuji zároveň všem kolegům z organizací, se kterými spolupracujeme, i kolegům ze státní správy a samosprávy, kteří 
naslouchají našim problémům a pomáhají nám je řešit.
V neposlední řadě patří náš dík také našim donorům a sponzorům. Děkujeme především Nadaci České spořitelny a všem 
jejím pracovníkům za mnohaletou podporu. Partnerství s NČS je pro nás velmi důležité a znamená pro nás nejenom 
finanční, ale především velkou lidskou oporou. Vážíme si rovněž toho, co pro SANANIM dělají Naomi Sullivan-Callender 
a David Callender, kteří oživili sponzorský program SANANIMu a mimo jiné v roce 2016 uspořádali už druhé charitativní 
SANANIM GALA.

dr.  Martina Richterová Těmínová 
ředitelka
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SANANIM V ROCE 2016
SANANIM je v ČR jedním z nejstarších a dnes i největších nestátních poskytovatelů služeb v oblasti prevence, péče  
a léčby závislostí na nealkoholových drogách. V současné době provozuje čtrnáct hlavních zařízení a realizuje řadu roz-
šiřujících a doplňujících projektů či programů. Mezi nejvýznamnější patří telematické poradenské a informační služby 
(Drogová poradna, Internetová léčebná intervence, aj.), program pro práci se specifickými skupinami a program pro matky 
s dětmi. Další projekty se zaměřují především na vzdělávání, primární prevenci, publikační činnost a zahraniční spolupráci. 
Významné jsou i všechny aktivity realizované v rámci samostatného právního subjektu (zřízeného a stoprocentně vlastně-
ného SANANIMem) – SANANIM Charity Services, s. r. o., (Café Therapy, U Karáska a nově také Bistro Therapy) i servisních 
organizací SANANIM SOS, s. r. o., (externí vzdělávání) a SANANIM 4D, o. p. s. Činnost organizace dnes zabezpečuje 134 
stálých zaměstnanců a 15 externistů. 
Přes mnoho potíží, nezdarů a významné limity v oblasti finančního zabezpečení (v některých případech ohrožující existenci 
jednotlivých služeb) považujeme rok 2016 za úspěšný. Podařilo se nám získat finanční prostředky pro základní provoz 
programů a u několika projektů se podařilo zajistit také další zdroje, které jsme účelně investovali např. do základního 
materiálně-technického zabezpečení, vzdělávání, prohloubení odborné koncepce péče, zahraniční spolupráce či rozvoje 
jednotlivých programů. Z odborného pohledu je pak jednoznačné, že se podařilo udržet kvalitní a efektivní služby, které 
organizaci profesně staví na evropskou úroveň. Dokazují to nejen konkrétní výsledky naší práce, účast na plánování a rea-
lizaci vládní politiky, ale také naše aktivní působení v rámci evropských projektů. 

KLÍČOVÉ CÍLE

 – Poskytování efektivní, profesionální pomoci osobám ohroženým drogovou závislostí v síti programů a služeb, 
které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace.

 – Rozvoj systému v oblasti poskytování specifických služeb.
 – Spolupráce na místní i centrální úrovni při plánování a realizaci protidrogové politiky, včetně zahraniční spolu-

práce a změny pohledu veřejnosti na problematiku drogových závislostí.
 – Vzdělávání laiků, profesionálů a paraprofesionálů v oblasti drogových závislostí.

FINANCOVÁNÍ A KONTROLA 

Realizace všech programů a provoz jednotlivých zařízení je přibližně z 50 % finančně podporován státními dotacemi a  
z 30 % dotacemi krajů či obcí. Ostatní prostředky, tedy asi 20 %, získává SANANIM od soukromých subjektů, vlastní činností 
a v neposlední řadě také od českých a zahraničních nadací, fondů a programů. Na financování zdravotní péče v Centru 
ambulantní detoxifikace a substituce (CADAS) se částečně podílí i Všeobecná zdravotní pojišťovna, její úhrady však pokrý-
vají pouze asi třetinu rozpočtu tohoto zařízení. Smlouva s ní byla i v r. 2016 naší jedinou smlouvou se zdravotní pojišťovnou. 
Od počátku své existence SANANIM zachází se státními dotacemi průhledně a zodpovědně a v oblasti čerpání finančních 
prostředků se snaží o maximálně profesionální a transparentní přístup. Účetnictví SANANIMu prochází každoročně audi-
tem a v r. 2016 prošlo navíc kontrolou Finančního úřadu pro hl. m. Prahu, Oblastního inspektorátu práce pro hl. m. Prahu, 
Úřadu Městské části Prahy 1 a Prahy 2, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Magistrátu hl. m. Prahy. Stabilní, adekvátní 
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a kontinuální financování však zůstává i nadále klíčovým problémem ovlivňujícím každodenní provoz a zejména rozvoj 
organizace, který bychom nebyli schopni zabezpečit bez již více než desetileté podpory generálního partnera SANANIMu 
– Nadace České spořitelny. Za důležitou také považujeme podporu rozvojových programů, pro které se podařilo získat 
granty z Evropského sociálního fondu (blíže viz Evropské projekty). Za naprosto zásadní považujeme skutečnost, že se přes 
velké obtíže podařilo udržet provoz v základním rozsahu a kontinuálně po celý rok, přestože klíčové státní dotace byly opět 
kráceny, některé až na 23 %. V průměru jsme získali ze státních dotací pouze 80,4 % požadovaných prostředků, což ve svém 
důsledku vedlo k částečnému omezování rozsahu některých služeb, avšak nejvýznamněji se to promítlo do personálního 
zajištění poskytovaných služeb a velmi podhodnoceného mzdového ohodnocení zaměstnanců.

SPOLUPRÁCE 

Za klíčovou podmínku udržení sítě služeb i dalšího rozvoje SANANIMu považujeme především úzkou spolupráci se stát-
ním sektorem a samosprávou a rozvoj našich zahraničních aktivit. Nepodceňujeme však ani spolupráci s nestátní sférou. 
Aktivně jsme se účastnili činnosti Asociace nestátních organizací A.N.O., a to jak v řídících orgánech, tak v jednotlivých 
sekcích. V odborné oblasti se zaměstnanci SANANIMu aktivně podílejí na činnosti různých profesních subjektů, např. 
Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF a VFN UK v Praze, Adiktologického 
fóra a Asociace poskytovatelů sociálních služeb. V rámci realizace jednotlivých odborných programů a služeb úzce spo-
lupracujeme s řadou státních odborných zařízení (např. PL Červený Dvůr, PL Bohnice, Oddělení pro závislosti Apolinář) 
i nestátních organizací, jako jsou Podané ruce, TK Nová Ves, TK Sejřek, Drop In a další. SANANIM také sám nebo ve spolu-
práci s jinými subjekty pořádá různé vzdělávací aktivity a poskytuje odborné stáže. Kontinuálně, nicméně v rámci vlastních 
limitů, jsme se pokoušeli o rozvoj spolupráce s komerčním sektorem. Je však zřejmé, že současné legislativní podmínky  
a všeobecný postoj veřejnosti (a tím i soukromého sektoru) k drogovým závislostem jsou omezujícím prvkem. Naše part-
nery v této oblasti s poděkováním jmenujeme na jiném místě této zprávy. Zahraniční spolupráci i nadále považujeme 
za prostor pro získávání nových zkušeností a čerpání prostředků na rozvojové aktivity, na které není dostatek domácích 
zdrojů. Dnes však rovněž představuje oblast, kde můžeme nabízet pomoc a relativně dlouholeté zkušenosti. O zahranič-
ních aktivitách v r. 2016 se stručně zmiňujeme v samostatné kapitole této zprávy. 

SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADA 

Správní rada a dozorčí rada SANANIM z.ú. se sešla v roce 2016 na dvou společných setkáních. V jejich rámci schvalovala 
Účetní uzávěrku za rok 2015, Výroční zprávu za rok 2015, zprávu o činnosti za rok 2015 a rozpočet na rok 2017.

KANCELÁŘ; MANAGEMENT 

Management organizace a kancelář zabezpečují ekonomický, personální a administrativní servis, koordinaci aktivit jednot-
livých zařízení a veškeré smluvní vztahy. Kancelář je odpovědná za rozvoj mezinárodních aktivit a řízení několika meziná-
rodních projektů, public relations a sponzorský program, personální politiku a také za veškeré investiční akce SANANIMu. 
Stabilním prvkem v organizační struktuře jsou odborní ředitelé tvořící mezičlánek mezi vedením a jednotlivými zařízeními, 
nicméně s ohledem na finanční limity byla tato tabulková místa i v r. 2016 obsazena jen omezeně, stejně tak jako správa 
organizace. 
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TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÉ ZABEZPEČENÍ 

Všechna zařízení jsou v současné době technicky a materiálně relativně dostatečně zabezpečena. V posledních letech 
se však ukazuje, že některá nevyhovují prostorově, a to zvláště vzhledem k nárůstu počtu klientů či nárůstu klientely 
se specifickými potřebami, např. Denní stacionář a jeho program pro matky s dětmi. Řešení v tomto případě hledáme 
již delší dobu, avšak bez úspěchu. Díky vstřícnosti Magistrátu hl. m. Prahy se naopak podařilo pro Poradnu pro rodiče, 
Adiktologickou ambulanci, Pracovní a sociální agenturu , Gambling ambulanci a rozšíření služeb CADASu zajistit nové pro-
story v objektu MHMP v Žitné 51, Praha 2. Vzhledem k tomu, že v rámci existujících dotačních titulů nelze získat investiční 
prostředky, ukazuje se jako zásadní problém také postupné chátrání hmotného investičního majetku, který je nezbytný k 
realizaci částí našich projektů a k zabezpečení základních aktivit (např. auta, technické vybavení kuchyní, kanceláře atd.). 
Částečně nám v tom pomáhají naši partneři ze soukromého sektoru, avšak v dlouhodobé perspektivě je zřejmé, že sys-
tém financování drogových služeb bude naprosto nezbytné změnit. Zejména s pomocí Nadace České spořitelny se dařilo  
z části sanovat nejpalčivější problémy a zahájit přípravu rekonstrukce objektu pro III. Fáze v terapeutické komunitě 
Němčice - Heřmaň. V Terapeutické komunitě Karlov pokračovala rekonstrukce zázemí pro zpracování masa a kozího mléka. 
I v roce 2016 musel SANANIM řešit nejednoduchou situaci Kontaktního centra, které od dubna 2010 sídlí v Praze 5 v ulici 
Na Skalce a od počátku zde čelí xenofobním reakcím a vandalským útokům. Nový objekt, kam by se mohlo přestěhovat, 
se však přes veškeré úsilí se strany SANANIMu, MHMP i dalších subjektů, které jsme o pomoc požádali, nalézt nepodařilo. 
Hledání proto bude pokračovat i v r.  2017. 

EKONOMIKA A ADMINISTRATIVA 

V systému ekonomického fungování nedošlo k zásadním změnám a celý proces je zabezpečen standardními mechanismy. 
Všechna ekonomická data podléhají průběžné kontrole a prvotní účetní doklady jsou po měsíčním zaúčtování k dispozici 
pro finanční řízení a kvalifikovanou kontrolu. Ekonomika a účetnictví se řídí podrobnými ekonomickými předpisy a řadou 
vnitřních předpisů. Základní administrativu a správu jednotlivých smluv (kontraktů, dotací, grantů) zpracovává kancelář, 
která se také řídí řadou podrobných vnitřních provozních předpisů. 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

Systém finančního hodnocení pracovníků, který by adekvátně zohledňoval jejich vzdělání, další vzdělávání, iniciativu a tvo-
řivost a byl srovnatelný např se státními zařízeními nemohl být bohužel vzhledem k nízkým dotacím na mzdové prostředky 
uveden v plné míře do praxe ani v r. 2016. Nicméně se podařilo udržet trend, který upřednostňuje profesní růst v rámci 
organizace a umožňuje postup pracovníka v systému našich zařízení. V rámci systému vnitřního vzdělávání pracovníků 
absolvovali noví zaměstnanci standardně úvodní kurz a stáže v jednotlivých programech; pravidelně probíhaly bálintovské 
semináře. Všechny týmy pracují pod kvalitní vnější i vnitřní supervizí. 

CERTIFIKACE 

Certifikáty odborné způsobilosti mají všechna zařízení, která o ně mohla s ohledem na existující standardy požádat. V roce 
2016 prošlo část našich zařízení opětovnou (TP 2, COKUZ), nebo novou (AA) certifikací a všem programům byly uděleny 
certifikáty na čtyři roky. Mimo certifikační proces bohužel nadále zůstávají některé služby a programy (např. informační  
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a poradenské služby, zaměstnávání klientů), které však jsou z našeho pohledu nedílnou součástí sítě služeb, protože mimo 
jiné oslovují cílové skupiny, jež nejsou v kontaktu s jinými službami systému péče a léčby. 

REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Smyslem zákona č. 108/2006 Sb. je chránit práva a oprávněné zájmy lidí, kteří jsou z různých důvodů, jako je věk, zdravotní 
postižení, nedostatečně podnětné sociální prostředí, krizová životní situace apod., oslabeni v jejich prosazování. Zákon 
vymezuje vedle práv a povinností jednotlivců také práva a povinnosti obcí, krajů, státu a samozřejmě také poskytovatelů 
sociálních služeb. V zákoně je rovněž upravena oblast týkající se podmínek výkonu sociální práce, a to ve všech společen-
ských systémech, kde sociální pracovníci působí. 
Na základě povinností vyplývajících ze zákona o sociálních službách jsou všechna zařízení poskytující zákonem vyjmeno-
vané služby registrována a mají oprávnění k poskytování sociálních služeb. 

REGISTRACE ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB 

CADAS, Denní stacionář, Doléčovací centrum a Terapeutická komunita Karlov jsou vedle sociálních služeb registrovány také 
jako zdravotnické služby poskytující psychiatrickou a adiktologickou péči.  
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KLÍČOVÉ CÍLE A VÝZNAMNÉ ÚSPĚCHY V ROCE 2016
Přes zásadní problémy s financováním jednotlivých zařízení se SANANIMu dařilo provozovat komplexní systém péče o dro-
gově závislé. Rok 2016 pro nás byl významný také tím, že se SANANIM i nadále rozvíjel jako vysoce profesionální organi-
zace, a to jak v oblasti péče o klienty, tak v oblasti managementu. V oblasti sociálního podnikání se SANANIMu povedlo 
nejen stávající projekty udržet, ale spustit i nový projekt Bistro Therapy, který rozšířil o dvě pracovní místa program pro 
zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením. 

UDRŽENÍ NABÍDKY A KVALITY SLUŽEB 

Významné úspěchy v oblasti realizace projektů a poskytovaných služeb:
 – Provozování sítě programů a udržení jejich dosavadní nabídky a kvality.
 – Udržení kvality a efektivity existujících služeb, včetně provázanosti jednotlivých prvků systému. Vzhledem 

   k finančním limitům se však nepodařilo ve všech případech udržet plánovaný rozsah.
 – Úspěšné dokončení mezinárodního projektu Nové psychoaktivní látky u intenzivních uživatelů drog     

   v Evropě.
 – Realizace projektu OPPA „(Re)integrace do života a na trh práce pro osoby se zkušeností drogové závislosti  

   a vězením“, realizace projektů z NF „Case management v léčbě osob ohrožených závislostí na návykových látkách, 
   které trpí další psychiatrickou diagnózou“ a pokračující projekt „Drogové závislosti – násilníci a oběti“.

 – Dokončení lokalizace programu Internetová léčebná intervence pro uživatele konopných drog.
 – Posílení činnosti zdravotnického úseku SANANIM.
 – Spolupráce s privátním sektorem v oblasti prevence alkoholu - Promile INFO.
 – Spolupráce při plánování a realizaci protidrogové politiky. 

Až na několik výjimek lze naši spolupráci s centrálními orgány a samosprávou v r. 2016 hodnotit jako velmi účelnou, efek-
tivní a partnerskou; SANANIM se také velmi aktivně podílel na této spolupráci v rámci aktivit střešní organizace A. N. O.

PROFESIONALIZACE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

Již několik let se navzdory finančním limitům daří zabezpečit systém vnitřního a vnějšího vzdělávání. Soustavnou podporu 
věnujeme odbornému růstu týmů i jednotlivců prostřednictvím specializovaného vzdělávání. Rezervy vnímáme především 
v oblasti hodnocení kvality a ve standardizaci rozličných metod a technik poskytovaných služeb. Řada našich zaměstnanců 
dokončila vysokoškolská studia, složila rigorózní či atestační zkoušky a úspěšně absolvovala výcvik v oblasti terapie a léčby 
závislostí či sociálních služeb. To vše společně s jasně definovanou vnitřní kulturou a odbornou zkušeností přispívá k pro-
fesionalizaci poskytovaných služeb, k jejímuž plnému uplatnění brání zejména zmiňované finanční limity.
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ODBORNÉ ZABEZPEČENÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

Klíčová odborná témata, která jsme v r. 2016 řešili:
 – koncept úzdravy v léčbě závislostí,
 – zavádění přístupu case management,
 – závislí jako oběti a násilníci,
 – péče o rodiny a děti v kontextu léčby a náhradní rodinné péče.

Zabezpečení managementu a vnitřní i vnější komunikace včetně rozvoje zahraničních aktivit bylo v r. 2016 s ohledem na 
úroveň financování podle vyjádření správní rady uspokojivé. Vzhledem k rozsahu a širokému spektru činností se však již 
několik let plánované rozšíření a restrukturalizace managementu organizace nepodařilo realizovat ani v r. 2016, a to pře-
devším v důsledku finančních limitů.  

Mgr. Jiří Richter
výkonný ředitel 
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SANANIM V ČÍSLECH
V roce 2016 jsme se v našich zařízeních setkali s více než 10 000 klienty, kterým jsme vyměnili 1 716 324 injekčních setů, 
poskytli téměř  9 000 hodin individuálního a přes 8 000 hodin skupinového poradenství. V terapeutických komunitách se 
léčilo 117 klientů, na Karlově bylo navíc s matkami 29 dětí. Do léčby nastoupili ověřeně každý týden v průměru 2 klienti 
Kontaktního centra.

POČTY KLIENTŮ A VÝKONŮ V ROCE 2016 (1. část)

TP – Terénní programy • TP2 – Terénní programy 2 • KC – Kontaktní centrum • CADAS – Specializované ambulantní služby • DST – Denní stacionář •
TKK – Terapeutická komunita Karlov • TKN – Terapeutická komunita Němčice – Heřmaň • DC – Doléčovací centrum • DC MAT – Doléčovací centrum
pro matky s dětmi • COKUZ – Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem • PSA – Pracovní a sociální agentura • PPR – Poradna pro rodiče • AA - Adikto-
logická ambulance • GA - Gambling ambulance

TP TP 2 KC CADAS DST TKK TKN

Počet klientů uživatelů 2 855 412 3 651 242 255 66 51

Děti v léčbě s matkou x x x x 37 29 x

Průměrný věk uživatelů 36 36 35 35 29 21/28 37

Počet klientů neuživatelů x x 298 27 417 98 28

Počet kontaktů 29 466 4 503 38 003 2 495 3 183 x x

Lůžkodny/klientodny x x x x 3 183 10 241 6 629

Individuální poradenství 2 237 576 2 995 2 002 4 112 1 522 1 710

Skupinová terapie          151 x x x 710 1 543 1 768

Rodinná terapie                x x x 13 109 62 79

Rodičovská skupina       x x x 0 51 36 16

Výkony 59 315 8 916 64 660 7 925 11 138 15 095 21 578
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DC DC MAT COKUZ PSA PPR AA GA Celkem

Počet klientů uživatelů 130 25 391 85 49 122 104 8 438

Děti v léčbě s matkou x 22 x x x x x 88

Průměrný věk uživatelů 31 32 33 31 24 34 35 32

Počet klientů neuživatelů 0 x 2 9 315 30 83 1 307

Počet kontaktů 8 758 4 633 1 644 578 1 405 1 562 666 96 896

Lůžkodny/klientodny 4 760 3 379 x x x x x 28 192

Individuální poradenství 3 927 1 792 1 036 874 1 416 2 711 1 123 28 033

Skupinová terapie          300 260 129 24 x 57 18 4 960

Rodinná terapie                0 0 8 x 140 75 16 503

Rodičovská skupina       x x x x 38 x x 141

Výkony 11 092 2 513 2 542 12 667 2 366 4 977 3 689 228 473

POČTY KLIENTŮ A VÝKONŮ V ROCE 2016 (2. část)

TP – Terénní programy • TP2 – Terénní programy 2 • KC – Kontaktní centrum • CADAS – Specializované ambulantní služby • DST – Denní stacionář •
TKK – Terapeutická komunita Karlov • TKN – Terapeutická komunita Němčice – Heřmaň • DC – Doléčovací centrum • DC MAT – Doléčovací centrum
pro matky s dětmi • COKUZ – Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem • PSA – Pracovní a sociální agentura • PPR – Poradna pro rodiče • AA - Adikto-
logická ambulance • GA - Gambling ambulance
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TP +           
TP2 KC CADAS DST TKK TKN DC +          

DC MAT COKUZ PSA PPR AA GA Celkem

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

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

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

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

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

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

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

2006 1 316 2 226 290 358 66 44 162 153 87 0 0 0 4 702

2007 1 953 2 762 368 294 86 50 175 350 118 21 0 0 6 177

2008 1 998 2 840 457 427 55 49 195 302 118 19 0 0 6 460

2009 2 269 2 731 298 393 81 38 152 193 126 14 0 0 6 295

2010 2 324 2 456 373 261 62 46 195 205 153 22 0 0 6 097

2011 2 497 2 273 324 276 72 44 284 246 184 46 0 0 6 246

2012 2 774 2 554 343 290 75 45 319 253 171 33 0 0 6 857

2013 3 106 3 019 382 317 85 38 *  150 241 139 36 0 0 7 513

2014 3 620 3 449 370 266 72 40 221 232 124 40 0 0 8 434

2015 5 024 4 153 305 319 79 39 191 464 88 43 60 0 10 765

2016 3 267 3 651 242 255 66 51 155 391 85 49 122 104 8 438

POČET KLIENTŮ (UŽIVATELŮ) V PÉČI NAŠICH ZAŘÍZENÍ V MEZIROČNÍM SROVNÁNÍ

* V roce 2013 došlo ke změně výkaznictví klientů v programu
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PRIMÁRNÍ DROGA NAŠICH KLIENTŮ V ROCE 2016
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Alkohol 2 % 2 % 1 % 4 % 8 % 0 % 0 % 3 % 12 % 4 % 4 % 2 % 27 % 0 % 4 %

Heroin 10 % 10 % 13 % 21 % 6 % 2 % 22 % 17 % 4 % 19 % 6 % 2 % 9 % 0 % 12 %

Buprenorfin 
- zneužívaný 54 % 54 % 13 % 21 % 4 % 3 % 0 % 2 % 0 % 2 % 2 % 0 % 2 % 0 % 15 %

Metadon - 
zneužívaný 1 % 1 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Jiné opiáty 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 % 0 % 0 % 1 %

Pervitin 31 % 31 % 55 % 46 % 63 % 94 % 76 % 72 % 76 % 72 % 56 % 49 % 45 % 0 % 62 %

Kokain/crack 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 2 % 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 4 % 2 % 0 % 0 %

Kanabinoidy 1 % 1 % 3 % 5 % 13 % 0 % 0 % 5 % 4 % 2 % 2 % 35 % 11 % 0 % 3 %

Těkavé látky 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 %

Jiná základní 
látková 
droga

0 % 0 % 16 % 3 % 3 % 0 % 0 % 1 % 4 % 0 % 22 % 0 % 2 % 0 % 3 %

Patologické 
hráčství 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 8 % 0 % 100 % 0 %
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POČTY INJEKČNÍCH SETŮ VYDANÝCH TERÉNNÍMI PROGRAMY A KONTAKTNÍM CENTREM

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

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TP 277 647 311 269 357 585 368 794 424 385 449 148 546 207 468 445 447 900 419 751

KC 823 612 894 674 903 652 803 144 906 589 958 408 1 067 127 1 262 087 1 209 519 1 296 573

Celkem 1 101 259 1 205 943 1 261 237 1 171 938 1 330 974 1 407 556 1 613 334 1 730 532 1 657 419 1 716 324

POMĚR UŽIVATELÉ - UŽIVATELKY V NAŠICH ZAŘÍZENÍCH

Muži (%) Ženy (%) Celkem

TP 2 284 80,00 571 20,00 2 855

TP2 321 78,00 91 22,00 412

KC 2 811 77,00 840 23,00 3 651

CADAS 125 51,65 117 48,35 242

DST 97 38,04 158 61,96 255

TKK 21 31,82 45 68,18 66

TKN 32 62,75 19 37,25 51

DC 75 57,69 55 42,31 130

DC MAT 0 0,00 25 100,00 25

COKUZ 193 49,36 198 50,64 391

PSA 50 58,82 35 41,18 85

PPR 32 65,31 17 34,69 49

AA 69 56,56 53 43,44 122

GA 78 75,00 26 25,00 104

Celkem 6 189 73,34 2 249 26,66 8 438

73 % MUŽI27 % ŽENY
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SLUŽBY NAŠICH ZAŘÍZENÍ
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TERÉNNÍ PROGRAMY (TP)

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Počet kontaktů 32 461 34 540 34 597 33 328 30 011 29 466
Počet klientů celkem 2 170 2 358 2 640 3 093 4 370 2 855
Počet vydaných injekčních setů 384 419 405 880 495 696 427 678 403 747 376 978
Individuální poradenství 1 127 1 741 1 948 2 356 2 034 2 237
Pracovní terapie N/A N/A N/A 100 440 1 983
Zdravotní ošetření N/A N/A N/A 559 608 460

Terénní programy jsou držiteli Certifikátu odborné způsobilosti pro terénní práci a jsou registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006 Sb.

Projekt TP byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí, 
Ministerstva zdravotnictví, Magistrátu hl. města Prahy a Úřadu MČ Prahy 1.

TERÉNNÍ PROGRAM 2 PRO PRÁCI SE SPECIFICKÝMI SKUPINAMI (TP2)

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Počet klientů 411 514 490 541 654 412
Počet kontaktů 4 640 5 436 5 116 5 039 4 387 4 503
Počet vydaných injekčních setů 39 966 43 268 50 511 40 767 44 153 42 773
Individuální poradenství 354 235 357 584 555 576

Co vás naučili vaši klienti?
Změna u každého člověka má svoje tempo a načasování, a je třeba být trpělivý.
A co se snažíte předat vy jim?
I malá změna či volba menšího zla má smysl.

??? Týmy TP a TP2 pracovaly pod vedením Ing. Aleše Herzoga.
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KONTAKTNÍ CENTRUM (KC)

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Počet klientů 2 273 2 554 3 019 3 449 4 153 3 651
Počet kontaktů 26 667 25 003 35 992 40 144 38 379 38 003
Počet vydaných injekčních setů 906 589 958 408 1 067 127 1 262 087 1 209 519 1 296 573
Individuální poradenství 1 599 1 550 2 340 2 039 2 667 2 995
Počet hovorů tel. poradenství 1 652 1 676 1 968 2 027 2 348 2 272
Testy na inf. choroby a graviditu 1 807 2 051 1 132 1 000 1 100 1 581
Ověřené nástupy do léčby 133 113 115 108 116 100
Sociální práce N/A N/A N/A 1 577 1 830 1 786
Somatické vyšetření a farmakoterapie N/A N/A N/A 2 679 2 706 3 741
Pracovní terapie N/A N/A N/A 784 728 886

KC je držitelem Certifikátu odborné způsobilosti pro kontaktní a poradenské služby a je registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006 Sb.                
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí, 
Ministerstva zdravotnictví a Magistrátu hl. města Prahy.

Co vás naučili vaši klienti?
Viz další otázka :-)
A co se snažíte předat vy jim?
Vzhledem k tomu, že tyto otázky vnímám propojeně, jedna bez druhé nedává smysl, jsme spojené nádoby, 
morficky rezonujeme v polích, sdílíme kolektivní nevědomí, tak na ně s dovolením odpovím najednou:
Že víra a soucit má smysl. Že život má smysl a že má smysl ho hledat. Že věci mají svůj čas. Že jsou rozmanité 
cesty k úzdravě. Že bezmoc je většinou nesmysl, a pokud není, tak je potřeba se s ní smířit. Že léčba funguje. 
Že změna je možná. Že padnout na úplné dno je koncept k ničemu. Že válka proti drogám by měla skončit 
a nastoupit by měly racionální přístupy. Že pochopení je lepší než souzení a pomoc je lepší než represe. Že 
otázkou není „Proč závislost?“, ale „Proč ta bolest?“ Že opakem závislosti není střízlivost, ale je jí blízkost  
s ostatními lidmi. A že by se touhle otázkou dalo strávit spousta času.

??? Tým pracoval pod vedením Mgr. Davida Peška.
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CENTRUM AMBULANTNÍ DETOXIFIKACE A SUBSTITUCE (CADAS)

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Počet kontaktů 2 520 2 630 3 363 4 019 2 950 2 495
Počet výkonů 5 049 5 030 6 034 7 203 8 177 7 925
Počet klientů 324 343 382 370 305 242
Individuální terapie 1 044 1 358 1 157 1 523 1 411 2 002
Sociální práce 768 778 1 043 1 138 1 106 867
Psychiatrické vyšetření 2 984 3 391 3 919 4 336 1 637 1 626
Farmakoterapie N/A N/A N/A 1 976 1 393 1 336
Tel. a písemné poradenství N/A N/A N/A 1 413 2 169 1 908

CADAS je držitelem Certifikátů odborné způsobilosti pro ambulantní léčbu a pro substituční léčbu a je registr. soc. službou dle zákona 108/2006 Sb.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí, 
Ministerstva zdravotnictví, Magistrátu hl. města Prahy a Úřadu MČ Prahy 1.

Co vás naučili vaši klienti?
Co se týká čistě role vedoucího, klienti mě více učili pozornosti a uvědomění k jejich a mé moci, jak ji kon-
struktivně využít pro jejich zotavení. Učil jsem se - krom dávání podpory a komunikace s ostatními zařízeními  
k zajištění dobré léčby - také dávání dobrého limitu. Uvědomil jsem si, že jsou pro podporu klientů v ambu-
lantní péči důležité změny v poskytnutí socioterapie, nízkoprahového zaměstnání a komunitního prostoru - 
místa k inspiraci, ke smysluplnému trávení času, k lidskému setkávání, prostoru, který by byl zaměřený nejen 
pro závislé nebo duševně nemocné nebo čistě terapeuticky.
A co se snažíte předat vy jim?
Snažím se předat naději, inspiraci, podporu, uvědomění, že svět může být dobrým místem pro život a mezilid-
ský vztah dobrou bránou k respektujícímu dialogu, poznávání, ke kreativitě, k důvěře. Že jsou cesty, jak nachá-
zet, rozvíjet, jít po své jedinečné cestě a žít svou jedinečnost. V souladu s tím vším, čím jsme (všemi částmi),  
a tím, co nás převyšuje, s čím jsme propojeni.

??? Tým pracoval pod vedením MUDr. Jana Audrlického.
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DENNÍ STACIONÁŘ (DST)

DST je držitelem Certifikátu odborné způsobilosti pro stacionární programy a je registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006 Sb.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí, 
Ministerstva zdravotnictví a Magistrátu hl. města Prahy.

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Počet klientů-uživatelů 276 290 317 266 319 255
Počet klientů-neuživatelů 271 324 267 221 307 417
Počet kontaktů 3 061 3 262 3 264 3 366 3 176 3 183
Individuální poradenství 2 178 2 842 2 331 1 852 3 463 4 112
Skupinové poradenství 1 233 1 128 1 122 1 141 670 710
Práce s rodinou 264 272 307 227 140 170
Sociální práce N/A N/A N/A 706 787 607

Co vás naučili vaši klienti?
Klienti mě naučili být pevný ve svých rozhodnutích a umět uznat vlastní chyby. Neustále mě konfrontují,  
do jaké míry sám žiji to, co jim radím. Mnohokrát mi ukázali, že i skutečně velké problémy se dají řešit, když 
se na nich pracuje.
A co se snažíte předat vy jim?
Klientům se snažím zprostředkovat, že stojí za to být ve vztahu k druhým lidem otevřený. Snažím se ukázat, 
že život má směr a je smysluplný. Nakonec se snažím předat, že aktivity jako bojové umění můžou rozvíjet 
sebevědomí a přinášet radost.

??? Tým pracoval pod vedením Mgr. Marka Šmejkala.
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TERAPEUTICKÁ KOMUNITA KARLOV (TKK)

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Počet mladistvých klientů 47 52 59 46 53 40
Průměrná doba léčby 
(ve dnech) 104 111 81 94 65 89

Průměrná doba úspěšně 
ukončené léčby (ve dnech)

221 206 195 189 178 173

Počet klientů, kteří 
úspěšně ukončili léčbu

15                                  
(+13 pokračuje)

19                            
(+12 pokračuje)

20                            
(+12 pokračuje)

24                            
(+7 pokračuje)

9                            
(+7 pokračuje)

17                            
(+9 pokračuje)

Počet matek 25 23 26 26 26 26
Počet dětí 25 25 28 33 31 29
Průměrná doba léčby  
(ve dnech) 191 198 132 115 101 101

Průměrná doba úspěšně 
ukončené léčby (ve dnech)

279 249 253 294 288 233

Počet klientek, které 
úspěšně ukončily léčbu

11                      
(+ 9 pokračuje)

11                      
(+ 8 pokračuje)

10                      
(+ 9 pokračuje)

10                      
(+ 7 pokračuje)

11                      
(+6 pokračuje)

10                      
(+ 9 pokračuje)

Pracovní terapie (h) N/A N/A N/A 20 160 13751 8914
Počet lůžkodnů 9 817 10 107 9 333 10 224 9 003 10 241

Terapeutická komunita Karlov je držitelem Certifikátu odborné způsobilosti pro rezidenční péči v terapeutických komunitách a je registrovanou sociální 
službou dle zákona 108/2006 Sb.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí, 
Magistrátu hl. města Prahy a Jihočeského kraje.

Co vás naučili vaši klienti?
Určitě trpělivosti, nadhledu, rozlišení důležitého a nedůležitého, plánování, zvládání emocí.
A co se snažíte předat vy jim?
To samé, co naučili klienti mě, možná najít smysl obyčejného života.

??? Tým pracoval pod vedením PhDr. Petra Váchy.
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TERAPEUTICKÁ KOMUNITA NĚMČICE (TKN)

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Počet klientů 44 45 38 40 39 51
Počet lůžkodnů 5 532 4 883 4 872 5 962 7 389 6 629
Průměrná doba léčby 
(ve dnech) 168 173 160 220 289 195

Průměrná doba 
úspěšně ukončené 
léčby (ve dnech)

296 343 303 351 349 350

Počet klientů, kteří 
léčbu úspěšně ukončili 9                                  

(+ 17 pokračuje)

11                                  
(+ 12 

pokračuje)

5                                  
(+ 13 

pokračuje)

10                                  
(+ 17 

pokračuje)

12                                  
(+ 19 

pokračuje)

14                                  
(+ 15 

pokračuje)

Terapeutická komunita Němčice je držitelem Certifikátu odborné způsobilosti pro rezidenční péči v terapeutických komunitách a je registrovanou 
sociální službou dle zákona 108/2006 Sb.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí, 
Magistrátu hl. města Prahy a Jihočeského kraje.

Co vás naučili vaši klienti?
Spoustu věcí, vlastně se učím neustále. Hlavně neztrácet naději a nepropadat pocitu zmaru, ať prožívám jak-
koli těžkou situaci nebo vidím věci, které se mi nelíbí v mém okolí nebo v celé společnosti. Klienti a bývalí 
klienti mě učí, že člověk skutečně může radikálně měnit sebe a svůj život k lepšímu, pokud po tom hodně touží 
a nevzdá se.
A co se snažíte předat vy jim?
Snažím se jim dát čas, prostor a důvěru, aby mohli dělat věci správně a objevit to zdravé a jedinečné, co 
v každém z nich je. A že sranda nekončí, ale teprve začíná.

??? Tým pracoval pod vedením Bc. Martina Hulíka.
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DOLÉČOVACÍ CENTRUM S CHRÁNĚNÝMI BYTY (DC)

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Počet klientů 256 292 * 126 199 168 130
Počet klientodnů 3 133 3 363 3 465 9 777 11 811 8 758
Počet lůžkodnů 4 331 4 767 4 704 4 916 5 293 4 760
Skupinová terapie 247 245 238 241 246 300
Poradenství 2 083 2 013 1 955 2 366 2 527 3 927
Počet hodin chráněné 
práce 7 951 N/A 2 016 2 372 4 570 5 320

Průměrná doba 
doléčování (ve dnech) N/A N/A N/A 161 210 325

* V roce 2013 došlo ke změně výkaznictví klientů v programu

Doléčovací centrum je držitelem Certifikátu odborné způsobilosti pro ambulantní doléčovací programy a je registrovanou sociální službou dle
zákona 108/2006 Sb.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí a
Magistrátu hl. města Prahy.

Co vás naučili vaši klienti?
Díky dlouholetému provázení našich klientů jsem se od nich naučila postupně stále více chápat doléčování 
jako dlouhodobý proces plný úspěchů a pádů, radosti a zklamání. Jako proces postupného zrání člověka, který 
v životě trpěl, prošel závislostí a udělal řadu chyb. Zrání člověka, kterému často v životě chyběla láska, blízkost 
druhých a z toho pramenící pocit bezpečí. Naučila jsem se společně s našimi klienty věřit tomu, že „nový“ život 
je možné začít v jakémkoli věku. Že lze minulost nechat za sebou a žádat o odpuštění tam, kde má smysl o něj 
žádat. Že lze odpustit sobě samému a vypořádat se s pocity viny. Naučila jsem se trpělivosti a pochopila, že být 
oporou, průvodcem a spolehlivým člověkem pro naše klienty je v pořádku i ve chvíli, kdy už sám klient a svět 
okolo něj mají chuť to vzdát.
A co se snažíte předat vy jim?
Snažím se o to, aby klient pochopil a uvěřil tomu, že není jiný a horší než ostatní. Že život každého člověka 
je plný chyb. Že má smysl udělat vše pro to, abychom chyby napravili a stále je dokola neopakovali. Že život 
máme prožívat se vším, co k němu patří, ať je to pocit štěstí, radosti, nebo naopak zoufalství, zklamání  
a smutku. Právě v tom je jeho kouzlo.

??? Tým pracoval pod vedením Mrg. Pavly Makovské Dolanské.
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DOLÉČOVACÍ CENTRUM PRO MATKY S DĚTMI (DC MAT)

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Počet matek 28 27 24 22 23 25
Počet dětí 34 33 26 23 21 22
Počet lůžkodnů 3 327 4 264 3 696 3 248 2 802 3 379
Skupinové poradenství 123 123 151 112 115 260
Individuální poradenství 791 764 836 817 1 070 1 792
Průměrná doba 
doléčování (ve dnech) 312 230 317 307 272 218

Doléčovací centrum je držitelem Certifikátu odborné způsobilosti pro ambulantní doléčovací programy a je registrovanou sociální službou dle
zákona 108/2006 Sb.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí a
Magistrátu hl. města Prahy.

Co vás naučili vaši klienti?
Díky práci s mnoha klientkami matkami v průběhu doléčování jsem se naučila a pochopila, že touha být dob-
rou matkou se může stát hnacím motorem pro řadu dalších životních změn. Že touha být dobrou matkou 
ale sama o sobě nestačí, proces změny je i cestou hledání toho, kdo jsem, jaký jsem člověk, jaká mám přání. 
Naučila jsem se trpělivě naslouchat a vytvářet prostor pro bezpečné sdílení zoufalství, smutku a pocitů viny. 
Díky své práci jsem poznala řadu skvělých žen, které se i přes veškeré těžkosti starají s láskou o své děti. 
Děti, které díky láskyplné péči překonají strach a nedůvěru a mohou zažívat bezpečný vztah se svou mámou.  
A těmto klientkám a dětem patří i můj dík za to, že stále ještě vidím i přes řadu nezdarů ve své práci smysl.
A co se snažíte předat vy jim?
Svým klientkám se snažím předat především přijetí toho, že žádná máma není dokonalá. Že můžeme vycho-
vat zdravé a spokojené děti i přes to, že jsme jim nezajistili dokonalé prostředí k životu. Nabízím jim stabilní  
a bezpečný vztah, díky kterému můžeme otevřeně hovořit o všech tématech, které klientku trápí. A také sdílet 
radost z úspěchů nejen jejich dětí, ale i jich samotných.

??? Tým pracoval pod vedením Mrg. Pavly Makovské Dolanské.
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CENTRUM PRO OSOBY V KONFLIKTU SE ZÁKONEM (COKUZ)

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí,
Ministerstva spravedlnosti a Magistrátu hl. města Prahy.
Projekt COKUZ byl realizován v rámci projektu (Re)integrace do života a na trh práce pro osoby se zkušeností drogové závislosti a vězněním, podpoře-
ného z OPPA.

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Počet klientů 246 253 241 232 464 391
Počet kontaktů 1 189 915 1 721 1 617 1 469 1 644
Počet klientů v ambulantní 
péči 43 32 30 50 61 38

Individuální poradenství 818 951 907 737 745 1 036
Rodinné poradenství 20 20 21 16 12 8
Sociální práce N/A N/A N/A N/A N/A 557

Co vás naučili vaši klienti?
Klienti mě naučili zpomalit… Věci jsou možné, ale ne hned, je třeba trpělivě vyčkávat a v některých případech 
se smířit s tím, že to nikdy nepůjde, že systém nezměním.
A co se snažíte předat vy jim?
Naději…
Důstojný přístup…
Víru, že změna je pořád možná.

??? Tým pracoval pod vedením Mgr. Lucie Vejrychové.
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PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ AGENTURA (PSA)

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Počet klientů 184 171 139 124 88 85
Počet kontaktů 767 831 1 134 1 610 790 578
Počet úspěšně splněných 
zakázek 70 % 79 % 83 % 76 % 77 % 75 %

Počet výkonů 1 653 1 899 2 938 1 610 12 687 12 667

Projekt PSA byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Magistrátu hl. města Prahy.

Co vás naučili vaši klienti?
Naučili nás třeba opakovaně věřit, že i s drogovou minulostí, základním vzděláním lze i po třicátém, ale i čtyři-
cátém roku věku studovat, budovat pracovní karieru a žít naplněný život.
A co se snažíte předat vy jim?
Právě tuto víru, že lze začít v jakémkoliv věku, že i vysněná práce, povolání nemusí být nedosažitelnou metou, 
že i s drogovou minulostí lze najít vhodné pracovní uplatnění.

??? Tým pracoval pod vedením Bc. Marcela Ambrože.
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PORADNA PRO RODIČE (PPR)

Zařízení je provozováno na základě zákona 379/2005 Sb. a je sociální službou dle zákona 108/2006 Sb.
Projekt PPR byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, MHMP, MPSV, ÚMČ
Prahy 1 a ÚMČ Prahy 2.

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Počet všech klientů 307 304 304 353 308 364
Počet kontaktů 1 237 1 085 1 092 1 123 1 315 1 405
Rodičovská skupina 92 79 103 48 61 38
Rodinná  terapie 279 151 160 129 239 140
Individuální poradenství 2 190 1 418 1 420 1 782 1 256 1 416

Co vás naučili vaši klienti?
Moji klienti mě za tu dlouhou dobu naučili především úctě a respektu ke každému trápení, ke každému pří-
běhu. Starost, s níž klient přichází, není nikdy malicherná, i když se tak někdy může na první pohled jevit. Míru 
utrpení nelze objektivně změřit,  je vždy subjektivní záležitostí každého člověka vyplývající z jeho založení  
a z jeho životní zkušenosti. To, co je pro jednoho drobnost, může druhý prožívat jako životní tragédii a nám 
nepřísluší to posuzovat.
A co se snažíte předat vy jim?
Nevím, jestli se snažíme klientům něco předávat… Považujeme však za úspěch, když se klienti mohou znovu 
radovat, přestože aktuálně cítí především bolest a strach, těší nás, když je neopustí humor, když dokáží odpus-
tit druhým, ale především sami sobě, když se naučí pomáhat sobě alespoň takovou měrou, jakou jsou k dis-
pozici druhým... 

??? Tým pracoval pod vedením Mgr. Štěpánky Čtrnácté.
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DROGOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (DIC)

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, MŠMT a MHMP.

Internetové služby 2014 2015 2016
Počet výkonů   41 817*
Počet klientů 184 614 177 546 270 800
Počet návštěv stránek 208 603 245 028 335 384
Počet zobrazených stránek 1 408 998 1 521 147 1 451 430

Dílčí statistiky 2014 2015 2016
Odeslaných informačních e-mailů (DRAK) 66 010 70 608 77 792
Počet odpovědí na dotazy v Drogové poradně 2 111 1 970 2 219
Počet osobních kontaktů s klienty 8 430 9 817 16 402
Počet selftestů na Končimhulenim.cz 8 189 7 450 2 133
 - z toho osob přihlášených do léčby 81 172 61
Počet žáků - PP "pobavme se o alkoholu" 11 109 11 902 14 164

Co vás naučili vaši klienti?
Že žádný systém není dokonalý. A také, že i na první pohled jednoduchá služba, jakou se zdá být poradenství 
na internetu, má své náročné stránky. 
A co se snažíte předat vy jim?
Odvahu se svým potížím postavit.  Odvahu k tomu, aby si dokázali nechat pomoci. A snažíme se v našich klien-
tech probudit víru, že na to mají a že to dokážou…

??? Tým pracoval pod vedením Bc. Josefa Šedivého.

* V minulých letech nebyly výkony sledovány dle metodiky RVKPP
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ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE (AA)

Adiktologická ambulance je registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006 Sb.
Projekt byl realizován za finanční MZ a MHMP. Program case managementu byl realizován v rámci projektu Case management v léčbě osob ohrože-
ných závislostí na návykových látkách, které trpí další psychiatrickou diagnózou, podpořeného z Norských fondů.

2015 2016
Počet klientů 60 122
Počet kontaktů 641 1 562
Individuální poradenství 1 272 2 711
Socioterapie 271 244
Psychiatrické vyšetření 66 194
Telefonické poradenství 1 035 1 442

Co vás naučili vaši klienti?
Důležitý učící moment pro mě bylo si uvědomit, do jaké míry mají obyčejné každodennosti zásadní hodnotu  
a potencují u klientů možnost k další práci na sobě. Také upevňují vztah mezi pracovníkem a klientem. 
Důležitost síly spolubytí v reálných situacích u indikovaných klientů v programu case managementu namísto 
předdefinovaného poradensko-terapeutického nastavení v konzultační místnosti.
A co se snažíte předat vy jim?
Těžko odpovídat na obecnou otázku, když každý člověk stojí ve světě s odlišnou psychickou dynamikou, rodinou 
a osobní historií, tělesnou predispozicí a existenciálním ukotvením. Jistou chybou by bylo soustředit se pouze 
na symptom a předávat klientům vyčerpávající rady a poučky vycházející z chápání závislosti jako diagnózy  
a nemoci. V obecné odpovědi mi přijde důležité rozšiřovat klientům svobodné a zároveň uvážené rozhodování, 
byť by znamenalo se rozhodnout pokračovat v užívání návykových látek. Zprostředkovat náhled na vlastní 
užívání (v čem dává/dávalo smysl a v čem je/bylo výhodné) a potřebu nebýt konfrontován s tíhou střízlivosti. 

??? Tým pracoval pod vedením Tomáše Vejrycha.
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GAMBLING AMBULANCE (GA)

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

2016
Počet klientů - uživatelů 104
Počet klientů -neuživatelů 83
Počet kontaktů 666
Individuální poradenství 1 123
Skupinové poradenství 18
Práce s rodinou 49
Sociální práce 306

Co vás naučili vaši klienti?
Ukázali nám, že gambling je velmi vážný problém napříč celou společností bez rozdílu vzdělání, postavení, 
rodinného statusu či jakéhokoliv jiného kritéria. Učí nás poznávat skrytý svět hráče/sázkaře, který často žije 
dvojí život, tzv. double life (spořádaný život v rodině x tajný život u sázek či hracího automatu). Naučili nás, jak 
důležitá a podstatná je otázka otevřenosti a důvěry v jejich úzdravě.
A co se snažíte předat vy jim?
V rámci individuálního poradenství nebo skupinové terapie se snažíme předat informace o aspektech závis-
losti na hraní či sázení, která je uvedla do dluhů, rodinných krizí, rozpadů vztahů a do vnitřní „nesvobody“.  
Učíme, jak včas rozpoznávat spouštěče a následně je zastavovat, aby nedošlo k relapsu či recidivě. Také spo-
lečně hledáme důvody a příčiny závislosti.  Pokoušíme se vytvořit bezpečný vztah postavený na důvěře, aby 
se dokázali otevřeně bavit o všech svých problémech spojených s hraním či sázením, a to nejen u nás, ale  
i se svými nejbližšími. Snažíme se motivovat, hledat cíle a nový životní styl. Pomáháme klientovi přenastavit 
žebříček hodnot a především nalézat zdravou hodnotu peněz.  

??? Tým pracoval pod vedením Bc. Marcela Ambrože.
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CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE O DÍTĚ A RODINU (CKP)

Projekt byl realizován za finanční podpory MPSV a MHMP.

Co vás naučili vaši klienti?
Naučili mě víc naslouchat než mluvit, naučili mě respektovat jejich cestu, i když s ní nesouhlasím, naučili mě 
nevidět věci černobíle a úctě ke všem, kteří to nevzdávají a bojují, i když to měli a mají někdy hodně těžké.
A co se snažíte předat vy jim?
Snažím se jim předat pocit, že život může být prostě fajn a že ten boj má smysl. Snažím se být pro ně užitečná.

??? Tým pracoval pod vedením PhDr. Ilony Preslové.
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ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ (ZZ)

Všechny složky ZZ SANANIM mají certifikát odborné způsobilosti RVKPP.

Zdravotnické zařízení SANANIM je místo, kde se daří prožívat s klienty i jejich magické momenty…
František
Františka bychom mohli označit jako vážnou duální poruchu: trpí schizoafektivní psychózou a závislostí  
na mnoha návykových látkách (alkohol, pervitin, THC). Řadu let byl častým pacientem psychiatrických nemoc-
nic. Přiváželi ho tam obvykle sanitkou, protože se nepřiměřeně choval v rodině či na veřejnosti. V nemocnici 
se po lécích zklidnil, stabilizoval se, byl propuštěný, po nějaké době začal pít a brát drogy, přestal brát léky 
a pak ho zase odvezli na psychiatrii. Takhle to šlo dokola několik let.
František přišel do terapeutické komunity, aby se pokusil tento bludný kruh přerušit. Zpočátku jsme všichni 
měli pochybnosti, zda je vůbec pro TK vhodný, protože působil dojmem vážně duševně nemocného a uží-
val několik psychofarmak ve vysokých dávkách. Navzdory tomu se František v TK poměrně rychle adaptoval  
a začal vcházet do mezilidských kontaktů.  Tým i ostatní klienti si postupně přestali všímat jeho maskovitého 
obličeje a ztuhlých pohybů (důsledky dlouhodobého užívání antipsychotické medikace), vnímali jeho zdravé 
reakce a podporovali ho v nich. Opatrné snižování psychofarmak se obešlo bez problémů a František poněkud 
oživnul.
Nechci zastírat, že asi po dvou měsících docela příznivého vývoje František terapeutickou komunitu opustil. 
Nedbal na rady a doporučení týmu a ostatních klientů a odešel – zatím k rodině, ale obáváme se, že zase 
zapadne do bludného kruhu závislosti a duševní nemoci, protože dva měsíce v komunitě je přece jen příliš 
krátká doba.
Přesto Františkův příběh ilustruje novou naději, kterou integrovaná léčba duálních poruch v terapeutické 
komunitě může přinášet i velmi závažným klientům. Znalosti a dovednosti terapeutického týmu, psychiatr 
jako týmová opora, přístup zaměřený na podporu potenciálu pro úzdravu – to vše vytváří situaci, kdy klienti 
Františkova typu nemusejí propadnout mezerou mezi adiktologickým a psychiatrickým systémem až na samé 
dno. Konec konců i František našel v komunitě prostředí, kde byl přijímán a kam se může vrátit.
A magický moment? Při našem třetím rozhovoru Františkova maskovitá tvář roztála a objevil se na ní úsměv.

Tým pracoval pod vedením Doc. MUDr. PhDr. Kamila Kaliny, CSc.
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DALŠÍ PROJEKTY A AKCE
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
V roce 2016 se uskutečnily následující kurzy: Práce s dětmi a jejich drogově závislými rodiči (5x) a Certifikovaný kurz  
ke získání zvláštní odborné způsobilosti S4 (Diagnostika v klinické adiktologii a Duální poruchy a psychiatrické komplikace 
v klinické adiktologii). 

PROMILE INFO A ODPOČINKOVÁ ZÓNA K-LEE-DECK
V roce 2016 jsme v rámci projektu, jehož hlavním cílem je prevence alkoholu za volantem, navštívili 17 festivalů (buď se 
stánkem Promile INFO, nebo se zónou K-LEE-DECK), celkem bylo provedeno 8 719 dechových zkoušek. 

HOMELESS WORLD CUP
Mistrovství světa bezdomovců a dalších vyloučených skupin v pouličním fotbale Homeless World Cup je mezinárodní 
projekt využívající pozitivní síly fotbalu ke zvyšování povědomí o problému sociálního vyloučení a chudoby ve světě. 
Šampionátu v Glasgow se v září 2016 účastnil 8členný tým složený převážně z klientů našich léčebných zařízení. Tým při-
vezl pohár za 1. místo v Men’s Quaich Cupu. Projekt podpořila Nadace České spořitelny. 
Projekt podpořila Nadace České spořitelny.

TRADIČNÍ HRNČÍŘSKÉ TRHY NA KAMPĚ
Tradiční dvoudenní prodejní, ale také společensko-kulturní akce se konala o víkendu 3. - 4. září. Na Kampě vystoupilo něko-
lik divadelních spolků, připraven byl program pro děti i hudební vystoupení spřátelených kapel.

SANANIM GALA
Již druhou fundraisingovou večeři SANANIM GALA uspořádala v říjnu 2016 v restauraci Zlatá Praha Naomi Sullivan-
Callender a zaštítil ji Rotary Club Praha. Akce se zúčastnilo přes sto hostů a výtěžek byl věnován na rozvoj sociálního pod-
nikání a pracovní terapie klientů (chov koz) v terapeutických komunitách SANANIMu v Němčicích-Heřmani a na Karlově.     

ODBORNÁ KONFERENCE SNIŽOVÁNÍ ŠKOD A DROGY 2016
21. – 22. dubna 2016, Palác Charitas, Praha 
Konference Snižování škod a drogy a drogy navázala na úspěšné předchozí ročníky. V přeplněném sále vystoupili v několika 
tematických blocích přední čeští odborníci, celkem zaznělo 17 příspěvků pro více než 200 účastníků. Sborník z konference 
je volně ke stažení na stránkách sananim.cz.
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EVROPSKÉ PROJEKTY
DROGOVÉ ZÁVISLOSTI - NÁSILNÍCI A OBĚTI 
Trvání projektu: 1. 7. 2014 – 30. 4. 2016
Projekt se zaměřoval na zavedení terapeutických modelů – prožitého násilí a zvládání vlastní agrese v rámci léčby dro-
gových závislostí v Terapeutické komunitě Karlov a Němčice. Cílovou skupinou byly osoby závislé na návykových látkách 
nebo osoby ohrožené závislostí abstinující v rezidenční léčbě. Další cílovou skupinou byla odborná veřejnost – akademická 
obec, odborné adiktologické služby. Výstupy projektu se staly plnohodnotnou součástí komunitních programů. Projekt 
podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu "Dejme (že)nám šanci", který je financován z Norských fondů. 
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu "Dejme (že)nám šanci", který je financován z Norských fondů.

CASE MANAGEMENT V LÉČBĚ OSOB OHROŽENÝCH ZÁVISLOSTÍ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH, KTERÉ TRPÍ DALŠÍ 
PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU 
Trvání projektu: 10. 4. 2015 – 30. 4. 2016
Základním cílem bylo plnohodnotné zavedení case managementu do systému poskytovaných adiktologických služeb indi-
kovaným klientům s další psychiatrickou diagnózou. Přístup zohledňuje potřeby klienta dotýkající se více oborů a nezbyt-
nost spolupráce odborníků (adiktolog, psycholog, psychoterapeut, psychiatr, rodinný terapeut). Cílovou skupinu tvoří 
stabilizovaní uživatelé návykových látek, nestabilizovaní (relapsující) uživatelé návykových látek a osoby v substitučním 
programu, kteří se potýkají s další psychiatrickou diagnózou (schizofrenie, afektivní poruchy, poruchy osobnosti, poruchy 
chování a emocí, úzkostné poruchy). Neméně důležitou cílovou skupinou je odborná veřejnost, zejména pracovníci zdra-
votních a sociálních institucí zabývajících se léčbou a pomocí osobám závislým na návykových látkách a rovněž i studenti 
souvisejících oborů (adiktologie, sociální obory, psychiatrie, psychologie). Projektový tým tvořili psychiatr, case manažeři, 
sociální pracovník a koordinátor-manažer projektu. 
Projektový tým tvoří psychiatr, case manažeři, sociální pracovník a koordinátor-manažer projektu.
Projekt byl financován z Norských fondů.
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ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE A PROJEKTY
Zahraniční aktivity, projekty a spolupráce jsou příležitostí nejen k rozvoji celého SANANIMu, ale také k profesnímu rozvoji, 
zvyšování kvality služeb a výměně zkušeností a vytvářejí rovněž prostor k novým iniciativám. V posledních letech však 
znamenají také předávání našich zkušeností a znalostí. Z tohoto pohledu je zarážející přístup státu, který tuto oblast více 
či méně nepodporuje, a použití dotací na zahraniční aktivity dokonce zakazuje. 
SANANIM se v r. 2016 podílel na různých mezinárodních aktivitách a projektech realizovaných v rámci evropských odbor-
ných sítí a individuálních projektech podpořených EK. Zahraniční spolupráci však brzdí systémový nedostatek dotačních 
finančních prostředků, který lze suplovat pouze čerpáním vlastních prostředků, sponzorskými dary (pokud nejsou věcně 
vymezeny) či pokusy o získání většinou velmi limitujících programů ESF. I nadále jsme tak v případě mezinárodních odbor-
ných konferencí často odkázáni na ochotu organizátorů a zahraničních organizací uhradit veškeré náklady související s naší 
účastí. Přesto se prostřednictvím členství v evropských odborných sítích snažíme i nadále aktivně zapojovat do odborného 
dění a přispívat k realizaci drogové politiky EU. V neposlední řadě je potřeba zmínit, že sdružení v rámci mezinárodní spo-
lupráce v tomto roce připravilo program pro několik zahraničních stážistů a skupin odborníků. 

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY V ROCE 2016
BeTrAD - Better Treatment for Ageing Drug User
Hlavním cílem projektu je poskytnout organizacím v systému drogové péče, geriatrickým institucím a místním samosprá-
vám nástroje a modely osvědčených postupů (příklady dobré praxe), které vytvářejí příležitosti pro vytváření a zlepšování 
služeb pro stárnoucí uživatele drog. Významnou prioritou je zapojit uživatele drog a jejich zástupce do vývoje a realizace 
projektu. Cílovou skupinou jsou organizace pracující v oboru adiktologie a geriatrie a samosprávy. Druhou cílovou skupi-
nou jsou pak samotní stárnoucí uživatelé drog.
DrugReporter 
Hlídací pes reforem světových drogových politik usilující o racionální přístupy, rovné podmínky, lidská práva, destigma-
tizaci klientů atd. Sdružení reportérů (často z řad adiktologické sféry a harm reduction), kteří vydávají články na webu, 
dokumenty na YouTube apod. SANANIM reprezentuje spojku za Českou republiku s touto mezinárodní platformou.
Eurasian Harm Reduction Network
Spolupráce na projektu: "Harm Reduction Works – Fund It!”. Spolupráce, síťování a sdílení informací a dobré praxe mezi 
mnoha evropskými zeměmi. Stáže a studijní návštěvy jak z ČR do světa (Holandsko, Anglie), tak ze světa k nám (Gruzie, 
Bělorusko).
Meet & Learn Project (pod záštitou ERSTE Foundation)
Projekt 8 organizací z 5 států (Česko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Makedonie) ze střední a jihovýchodní Evropy, které 
se sešly ke sdílení a hledání řešení aktuálních výzev v oboru drug advocacy – snižování podpory na národní úrovni, poli-
tická nevůle, nepochopení přístupu harm reduction, ekonomická krize apod.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
PŘEHLED HLAVNÍCH NÁKLADŮ ZÁKLADNÍCH PROJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ V R. 2016 (Kč)

TP TP2 KC DST CKP TKK TKN DC DC MAT 

MZ 170 000 82 132 200 000 163 768 0 0 0 0 0 

MPSV 0 0 0 0 449 703 2 819 000 2 029 000 1 217 000 498 000 

RVKPP 2 721 000 285 000 4 285 000 1 377 000 0 3 309 000 2 207 000 1 300 000 401 000 

HMP 2 585 000 391 000 4 070 000 2 000 000 259 000 3 290 000 2 430 000 2 190 000 500 000 

HMP, soc. sl. 1 500 000 333 000 2 172 000 1 007 000 0 0 0 0 0 

JHČ kraj 0 0 0 0 0 160 000 160 000 0 0 

ÚMČ P1 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

ÚMČ P5 0 0 48 760 0 0 0 0 0 0 

ÚMČ P7 0 0 0 5 000 0 0 0 0 

vlastní 180 895 0 629 120 46 506 0 216 220 408 150 183 325 25 046 

CELKEM 7 246 895 1 091 132 11 404 880 4 599 274 708 703 9 794 220 7 234 150 4 890 325 1 424 046 

TP – Terénní programy • TP 2 - Terénní program 2 • KC – Kontaktní centrum • CADAS – Specializované ambulantní služby • DST – Denní stacionář •  
CKP - Centrum komplexní péče o dítě a rodinu • TKK – Terapeutická komunita Karlov • TKN – Terapeutická komunita Němčice – Heřmaň • DC – Doléčovací centrum • DC MAT 
– Doléčovací centrum pro matky s dětmi • PPR - Poradna pro rodiče • PSA – Pracovní a sociální agentura • COKUZ – Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem • DIC - Drogové 
informační centrum • AA - Adiktologická ambulance • GA - Gambling ambulance

PPR PSA/Gamb. DIC ILI/Gamb. CADAS COKUZ Aromka AA Kampa

MS 0 0 0 0 0 427 000 0 0 0 

MZ 0 0 0 186 000 663 260 0 0 320 840 0 

RVKPP 438 000 2 368 000 176 000 875 000 660 000 212 000 0 200 000 0 

HMP 640 000 300 000 440 000 0 1 480 000 240 000 0 700 000 0 

HMP, soc. sl. 694 000 0 0 0 525 000 292 000 0 0 0 

ÚMČ P1 90 000 0 0 0 140 000 0 0 0 5 000 

ÚMČ P2 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

ÚMČ P3 0 73 000 0 0 0 0 0 0 0 

vlastní 0 60 391 1 194 979 213 822 1 540 806 17 000 129 182 1 638 942 52 323 

CELKEM 1 962 000 2 801 391 1 810 979 1 274 822 5 009 066 1 188 000 129 182 2 859 782 57 323 
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PŘEHLED PŘÍJMŮ PODLE ZDROJŮ (Kč)

Státní instituce a ministerstva
MS 427 000 
MZ 1 919 000 
MPSV 7 012 703
RVKPP 20 814 000 

HMP 21 515 000 
HMP, sociální služby 6 523 000
ÚMČ P1 325 000 
ÚMČ P2 100 000 
ÚMČ P3 73 000 
ÚMČ P5 48 760 
ÚMČ P7 5 000 
Jihočeský kraj 320 000 

Příspěvky klientů 1 825 459 
VZP 3 580 446 
Ostatní příjmy 1 908 168 

Městské úřady a kraje

Příjmy z vlastních zdrojů

Nadace České spořitelny   3 500 000 
Věcné dary 770 341 
Dar Plzeňský prazdroj 405 228 
Dar Rotary 242 500 
Dar NČS - chov včel v TKN 59 700 
Dar Invidor Česko 50 000 
Dar NČS - podpora matek v TKK 15 260 
HWC 27 483 
DMS 9 411 
Nadace Via 2 940 

Finanční dary

Zahraniční projekty
OPZ - Rozvoj a trénink klíčových 
kompetencí

3 486 998 

Norské fondy - Násilníci a oběti 1 538 758 
Norské fondy - Case Management 667 301 
EHRN - HRW 114 684 
EC, DG Justice - NPS 97 348 
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč)

A. Náklady
Materiál 13 337 
Opravy
Energie 1 848 
Služby a cestovné 12 266 
Osobní náklady 42 908 
Daně a poplatky 76 
Odpisy 2 716 
Jiné ostatní náklady 6 525 
Náklady celkem 79 676 

B. Výnosy
Tržba za vlastní výkony a zboží 6 857 
Služby 0 
Ostatní výnosy 5 436 
Přijaté příspěvky celkem 10 848 
Provozní dotace celkem 59 083 
Výnosy celkem 82 224 

C. Výnosy hospodaření před
zdaněním 2 548 
Výsledek hosp. před zdaněním 2 548 
Daň z příjmu 580 

A. Aktiva
A. Dlouhodobý majetek celkem 30 358 
... dlouhodobý majetek 49 383 
… dlouhodobý finanční majetek 3 097 
… oprávky k dlouhodobému majetku - 22 122
B. Krátkodobý majetek celkem 15 744 
… pohledávky 995 
… krátkodobý finanční majetek 14 657 
… jiná aktiva 92 
Aktiva celkem 46 102

D. Výsledek hospodaření po
zdanění 1 968 

B. Pasiva
A. Vlastní zdroje celkem 46 100 
… vlastní jmění 43 552 
… výsledek hospodaření 2 548 
B. Cizí zdroje 2 
… krátkodobé závazky celkem 2 
… jiná pasiva 0 
Pasiva celkem 46 102 

ROZVAHA (v tis. Kč)
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V ROCE 2016 NÁS PODPOŘILI
GENERÁLNÍ PARTNER
Nadace České spořitelny

PARTNEŘI
Česká spořitelna, a.s.
Metrostav, a.s.
Karel Schwarzenberg
Plzeňský Prazdroj

NADACE, SPOLEČNOSTI, SOUKROMÉ OSOBY
Naomi Sullivan-Callender a David Callender
Nadace ČEZ 
Gigalynx 
Nadace Open Society Fund Praha / Norské fondy 
Indivior Group 

STÁTNÍ INSTITUCE, MĚSTA, MÍSTNÍ ÚŘADY
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Úřad vlády ČR 
Evropský sociální fond
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Magistrát hl. města Prahy 
Úřad MČ Praha 1 
Úřad MČ Praha 2 
Úřad MČ Praha 3
Úřad MČ Praha 5
Úřad MČ Praha 7
Krajský úřad Jihočeského kraje 
Ministerstvo zdravotnictví ČR / Norské fondy 
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DĚKUJEME
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KONTAKTY
SANANIM z. ú.  
Sídlo: Ovčí hájek 2549/64A,  
158 00 Praha 13  
telefon: 284 822 872  
internet: www.sananim.cz 
e-mail: office@sananim.cz 
IČO: 00496090

Bankovní spojení  
Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1941727329/0800 

Statutární zástupce  
PaedDr. Martina Richterová Těmínová, 
předsedkyně správní rady 

Správní rada  
doc. MgA. Helena Třeštíková  
Ing. Ivo Kačaba  
MUDr. Jiří Dvořáček 

Dozorčí rada  
Mgr. Sylva Majtnerová Kolářová 
Jaroslav Veis  
Mgr. Ondřej Počarovský 

Výkonný ředitel
Mgr. Jiří Richter

Terénní programy  
Sokolská 26, 120 00 Praha 2
tel.: 224 920 577, 603 209 948  
e-mail: street@sananim.cz
 
Kontaktní centrum  
Na Skalce 15, 150 00 Praha 5  
tel.: 283 872 186  
e-mail: kacko@sananim.cz
 
Centrum ambulantní detoxifikace 
a substituce  
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1
Spálená 12, 110 00 Praha 1  
tel.: 222 924 245, 603 831 815  
e-mail: cadas@sananim.cz
 
Denní stacionář  
Janovského 26, 170 00 Praha 7
tel.: 220 803 130, 220 800 041, 605 
212 175
fax: 266 710 489  
e-mail: stacionar@sananim.cz
 
Centrum komplexní péče o dítě 
a rodinu
Janovského 26, 170 00 Praha 7
tel.: 220 803 130, 702 036 237
e-mail: pece.dite@sananim.cz
 
Terapeutická komunita Karlov
Karlov 3, Smetanova Lhota, 398 04 
pošta Čimelice  
tel.: 382 229 655, 382 229 692
fax: 382 229 694  
e-mail: karlov@sananim.cz

Terapeutická komunita Němčice 
Heřmaň 36, 398 11 Heřmaň  
tel./fax: 383 396 120  
e-mail: nemcice@sananim.cz

Doléčovací centrum  
Ovčí hájek 2549/64a, 158 00 Praha 13  
tel.: 284 825 817  
e-mail: aftercare@sananim.cz

Poradna pro rodiče 
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1  
tel.: 284 824 234, 739 268 527
e-mail: rodice@sananim.cz

Pracovní a sociální agentura
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1  
tel.: 774 701 070  
e-mail: agentura@sananim.cz

Centrum pro osoby v konfliktu 
se zákonem  
Jugoslávská 662/27, 120 00 Praha 2
tel.: 775 766 706  
e-mail: vezeni@sananim.cz

Drogové informační centrum 
Ovčí hájek 2549/64a, 158 00 Praha 13  
tel.: 284 822 872  
e-mail: dic@sananim.cz

Adiktologická ambulance
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1
tel.: 724 521 913, 727 941 710
e-mail: case@sananim.cz

Gambling ambulance
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1
tel.: 774 701 070
e-mail: gambling@sananim.cz
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