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ÚVODEM

Vážení kolegové, přátelé, spolupracovníci, 
dostává se Vám do rukou výroční zpráva za rok 2018 se všemi podstatnými informacemi o tom, co jsme během roku udě-
lali. SANANIM patří k největším organizacím, které poskytují služby spojené s léčbou závislostí. Našimi zařízeními v tomto 
období prošlo bezmála 10 000 klientů – uživatelů drog, patologických hráčů a osob s dalšími typy závislostí, ale i lidí, které 
bezprostředně zasáhla závislost jejich blízkých a potřebují pomoc, tedy především rodičů, partnerů nebo dalších rodin-
ných příslušníků, včetně dětí. 
Odlišné potřeby našich klientů dobře naplňuje ucelený systém služeb, který rozvíjíme již od svého vzniku před téměř třiceti 
lety. Každý v něm najde tu službu, která mu v danou chvíli vyhovuje nejlépe.  V našich mnoha zařízeních a programech,  
z nichž některé byly první svého druhu u nás a stále ukazují směr, kterým se efektivní léčba závislostí vyvíjí, nezapomínáme 
ani na ty, kteří z ostatních systémů běžné péče v České republice vypadávají nebo jsou pro ně obtížně dostupné. Jedná se 
především o matky s dětmi, mladistvé a dlouhodobé uživatele.
V roce 2018 jsme se soustředili především na dobré usazení inovativních služeb pružně reagujících na změny celospole-
čenských potřeb, které vznikly v posledních několika letech, a jejich provázání s ostatními ve snaze co nejlépe koordinovat 
péči o klienta v systému. Týká se to především Adiktologické ambulance SANANIM a Adiktologické ambulance pro mladis-
tvé SANANIM, které poskytují služby dospělým a mladistvým se závislostmi na nelegálních návykových látkách, alkoholu 
a lécích, Gambling ambulance SANANIM, která pomáhá svým klientům se závislostmi na gamblingu, sázení či počítačích  
a jejich blízkým, či dosud ojedinělé a vysoce efektivní Internetové léčebné intervence v oblasti návykových látek a hazard-
ním hraní, která do budoucna skýtá velké naděje pro tu část společnosti, pro kterou online prostředí představuje význam-
nou součást životního stylu. 
V rámci rozvoje jsme se zabývali zkvalitněním práce v multidisciplinárním týmu, kde koordinace činností zejména na 
sociálně-zdravotním pomezí vyžaduje nejen precizní orientaci v náročné legislativě, ale i nemalou dávku vnitřní stability  
k udržení klienta a jeho potřeb v centru pozornosti. 
SANANIM je schopen plnit svou náročnou a nedoceněnou roli jen díky lidem, kteří jsou jeho součástí. Je mou milou povin-
ností touto cestou jako každý rok poděkovat všem zaměstnancům za nezměrnou energii, kreativitu, nasazení i hluboce 
lidské pochopení kombinované s vysokou profesionalitou, se kterými zvládají každý den pomáhat klientům na jejich cestě 
k úzdravě. Děkuji také kolegům z organizací, s nimiž spolupracujeme, i kolegům ze státní správy a samosprávy, kteří vnímají 
obtížnost naší práce a snaží se spolu s námi hledat způsoby, jak řešit ochranu veřejného zdraví systémově a efektivně. 
Velký dík patří také našim sponzorům, dárcům a podporovatelům. Především Nadaci České spořitelny děkujeme za mno-
haletou podporu, které si nesmírně vážíme. Ceníme si rovněž úsilí Naomi SullivanCallender a David Callender, které věnují 
budování sítě našich příznivců a podporovatelů i organizování prospěšných akcí, jako je charitativní SANANIM GALA. 

PaedDr. Martina Richterová Těmínová, 
ředitelka SANANIM, z. ú.
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SANANIM V ROCE 2018

SANANIM je v České republice jedním z klíčových nestátních poskytovatelů služeb v oblasti léčby závislostí, zejména na 
nealkoholových drogách. V současnosti provozuje patnáct hlavních zařízení, tvořících ucelený a komplexní systém pre-
vence, péče, léčby a resocializace.

KOMPLEXNÍ SYSTÉM PÉČE

V reakci na neustálé proměny drogové scény se snažíme maximálně pružně reagovat na vývoj potřeb osob ohrožených 
nebo zasažených závislostí a jejich blízkých. Kontinuálně sledujeme a průběžně vyhodnocujeme, jak změny v užívání návy-
kových látek, demografickém složení uživatelů i jejich sociálním zařazení ovlivňují celospolečenskou poptávku po struktuře 
a kvalitě poskytovaných služeb. Neustále testujeme a zavádíme do praxe nové trendy v oblasti prevence, péče, léčby  
a resocializace. 

Díky tomu můžeme nabízet a umožňovat léčbu a péči i osobám, které často z ostatních dostupných systémů vypadávají. 
Ochranu zdraví společnosti bereme vážně, proto hledáme cesty i tam, kde se ostatní často odvracejí. 

Náš komplexní systém péče vykazuje vyskokou úspěšnost, a to v porovnání nejen s ostatními službami v České republice, 
ale i se zahraničím, klade však vysoké nároky na odbornost a nasazení našich pracovníků. 

Provozujeme patnáct hlavních zařízení: 

DOPLŇUJÍCÍ PROJEKTY A PROGRAMY 

Kromě hlavních zařízení SANANIM realizuje celou řadu rozšiřujících a doplňujících aktivit, projektů a programů:

- Terénní program a Terénní program pro specifické skupiny
- Kontaktní centrum
- Adiktologická ambulance pro dospělé i mladistvé
- Gambling ambulance
- Denní stacionář
- Specializované ambulantní služby CADAS
- Poradna pro rodiče
- Centrum komplexní péče o dítě a rodinu

- Terapeutická komunita Karlov
- Terapeutická komunita Němčice – Heřmaň
- Doléčovací centrum s chráněnými byty 
- Doléčovací centrum pro matky s dětmi
- Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem
- Pracovní a sociální agentura
- Drogové a informační centrum

- Telematické poradenské a informační služby (Drogová 
poradna, Internetová léčebná intervence)
- Program komplexní péče o rodinu
- Program case managementu (adiktologická ambulance, 
CADAS)

- Publikační činnost
- Zahraniční spolupráce, zejména aktivní působení v rámci 
evropských projektů
- Účast na plánování a realizaci vládní politiky
- Letní škola harm reduction
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NOVINKY A TRENDY

SANANIM trvale usiluje o zavádění nových přístupů do poskytování prevence, péče, léčby a resocializace. Již tradičně se 
snaží prosazovat nové směry, kterým by se tyto služby v budoucnu měly ubírat

Zahájili jsme projekt Case Management pro osoby duševně nemocné a sociálně vyloučené, který cílí jak na změny u osob 
s duální diagnózou a jejich rodin, tak na změny v systému péče a změny ve společnosti. Tento projekt navázal na předchozí 
projekt s názvem Case Management. Pokračoval také projekt   a trénink klíčových kompetencí pro život bez drog v rámci 
terapeutických komunit. 

Připravili jsme i dva další projekty, které však nebyly podpořeny, a to Internetovou léčebnou intervenci Končím s pitím  
a Promile INFO, které tak nadále zůstává v omezené podobě a je financované pouze díky spolupráci s privátním sektorem. 

CERTIFIKACE SLUŽEB 

Všechna zařízení a služby, pro která jsou s ohledem na existující standardy relevantní, disponují certifkáty odborné 
způsobilosti. 

Obnovení certifikace v roce 2018 proběhlo v Poradně pro rodiče. I nadále zůstávaly mimo certifikační proces Informační  
a poradenské služby a program zaměstnávání klientů, přestože z našeho pohledu tvoří nedílnou součást sítě služeb – 
mimo jiné oslovují cílové skupiny, které 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 vyjmenované služby registrována a mají oprávnění k poskytování sociálních služeb. 

REGISTRACE ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB 

CADAS, Denní stacionář, Doléčovací centrum, Terapeutická komunita Karlov, Adiktologická ambulance a Poradna pro 
rodiče jsou vedle sociálních služeb registrovány také jako zdravotnické služby poskytující psychiatrickou a adiktologickou 
péči. 

- Sociální podnikání v rámci SANANIM Charity services, 
s.r.o. (Café Therapy, Bistro Therapy, U Karáska, keramická 
chráněná dílna)
- Externí vzdělávání v rámci servisní organizace SANANIM 
SOS, s.r.o.

- SANANIM 4D, o.p.s.
- Poradna pro rodiče, terénní programy



6

FINANCOVÁNÍ A KONTROLA

Procentuální rozdělení příjmů:

- 57 % státní dotace

- 26 % dotace krajů či obcí

- 17 % od soukromých subjektů, vlastní činností, od českých a zahraničních nadací, fondů a programů

Transparentní hospodaření

Od počátku své existence SANANIM zachází se státními dotacemi průhledně a zodpovědně a v oblasti čerpání finančních 
prostředků usiluje o maximálně profesionální a transparentní přístup. Disponuje systémem podrobných předpisů, ekono-
mických, účetních i personálních, které ošetřují každý podstatný detail chodu organizace. 

Audit a kontroly

Účetnictví SANANIMu prochází každoročně auditem. Hospodaření a činnost SANANIMu prošly i v roce 2018 řadou kontrol. 
Magistrát hlavního města Prahy provedl kontrolu v Kontaktním centru a kontrolu vyúčtování veřejné sbírky, Ministerstvo 
práce a sociálních věcí provedlo kontrolu v Terapeutické komunitě Karlov, Terapeutické komunitě Němčice, Doléčovacím 
centru a Doléčovacím centru pro matky s dětmi. 

Hlavní problémy s financováním v roce 2018 a jejich dopady

V první polovině roku proběhlo navýšení tabulkových platů zaměstnanců a tím i k jejich přiblížení k platům ve státním sek-
toru. Nebylo však dlouho zřetelné, zda bude možné navýšení fakticky realizovat. Ve druhé polovině roku se podařilo díky 
navýšení dotací na pokrytí mzdových a provozních prostředků zajistit základní chod zařízení a díky mimořádným dotacím 
také realizovat nejnutnější opravy a významně obnovit část materiálního zabezpečení. Bližší pohled na průběh financo-
vání však odhaluje, že některé z dotací byly převedeny až na samém sklonku roku, část dokonce až v listopadu a pro-
sinci. Zajištění každodenního chodu organizace tudíž po většinu roku provázela značná nejistota a nesystémovost plynoucí  
z nemožnosti racionálního plánování.  

I v roce 2018 jsme se však potýkali s podfinancováním některých poskytovaných služeb, což je problém, který ovlivňuje 
každodenní provoz a zejména rozvoj organizace. Týká se to zejména Pracovní a sociální agentury, která získala jen 68 % 
prostředků nutných na zajištění chodu, Internetových léčebných intervencí, jež obdržely 62 % z požadovaných prostředků, 
Centra komplexní péče o rodinu, které získalo jen 46 % nutných prostředků, a Drogového informačního centra, které obdr-
želo pouze 54 % prostředků na zajištění provozu. 

V průměru jsme získali ze státních dotací 93,9 % požadovaných prostředků, což je ve srovnání s předchozími lety zlepšení, 
avšak s přihlédnutím k setrvávajícímu značnému rozdílu mezi celospolečenskou potřebou a kapacitou služeb to stále nelze 
označit za uspokojivý stav. 
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SPOLUPRÁCE

Úzkou spolupráci se státním sektorem a samosprávami považujeme za klíčovou podmínku udržení komplexní sítě služeb  
i jejího dalšího rozvoje. Obdobně důležité je pro SANANIM udržování a rozvíjení zahraničních aktivit. 

V rámci zahraniční spolupráce jsme přijali několik delegací zaměřených na výměnu či předávání zkušeností, konkrétně  
z Finska, Nizozemska a Gruzie. Byli jsme pozváni do Tatarstánu přednášet o sociální a pracovní reintegraci se zaměře-
ním na sdílení dobré praxe a předávání zkušeností a do Skopje, kde jsme sdíleli své zkušenosti s financováním sociálních  
a nízkoprahových služeb. S příspěvkem a workshopem jsme se aktivně zúčastnili letní školy v rámci projektu BETRAD ve 
Frankfurtu nad Mohanem. 

Za významnou poctu a ocenění dlouholetých aktivit na poli prevence, péče a léčby závislostí považujeme jmenování 
zástupce SANANIMu členem Expertní skupiny Evropské komise – Civil Society Forum on Drugs. 

Aktivně jsme se i v roce 2018 účastnili činnosti Asociace nestátních organizací A.N.O., a to jak v řídících orgá-
nech, tak jednotlivých sekcích. V odborné oblasti se zaměstnanci aktivně podíleli na činnosti nejrůznějších pro-
fesních 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. 

Kontinuálně spolupracujeme s řadou státních odborných zařízení (např. PL Červený Dvůr, PL Bohnice, Oddělení pro závis-
losti Apolinář) i nestátních organizací, jako jsou Podané ruce, TK ADVAITA, TK Sejřek, Drop In a další. Sami i ve spolupráci  
s dalšími subjekty jsme pořádali různé vzdělávací aktivity a poskytovali odborné stáže.

I nadále se nám daří pouze limitovaná spolupráce s komerčním sektorem, konkrétně v projektu Promile INFO. Přes pokra-
čující snahy, které jsou co do rozsahu limitovány vlastní kapacitou a etickým kodexem, se téma drogových závislostí stále 
jeví jako omezující prvek. 

TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÉ ZABEZPEČENÍ 

V roce 2018 jsme dosáhli víceméně uspokojivého stavu technického a materiálního zabezpečení provozu všech zařízení. 
Podařilo se dokončit opravy v nových prostorách ve Šternberkově ulici v Praze 7 a vyřešit tak prostorové podmínky pro 
provoz Denního stacionáře a Programu komplexní péče o rodinu. 

„Česká republika se díky své efektivní drogové politice řadí mezi země, kam se ostatní 
jezdí učit. Do Expertní komise vstupujeme s vizí zdravější Evropy. Společně s dalšími 
zeměmi, jako je např. Nizozemsko a Velká Británie, se budeme zasazovat o účinné zavá-
dění racionální drogové politiky a otevřeného přístupu k řešení dopadů spojených s uží-
váním drog. O totéž se více než pětadvacet let snažíme v České republice a stejně jako 
doma, i z pozice člena Expertní skupiny Evropské komise chceme mluvit za celý obor 
drogových služeb. Naše dosavadní zkušenosti z mezinárodních profesních sítí ukazují, 
že máme co říci“ 

Jiří Richter, ředitel SANANIM z.ú., u příležitosti zvolení 
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Zásadní bylo také vyřešení prostorově nevyhovujících podmínek pro provoz Centra pro osoby v konfliktu se zákonem. Díky 
Magistrátu Hlavního města Prahy se podařilo získat další patro v prostorách v Žitné ulici, kde proběhla nutná rekonstrukce. 
Prostory dnes slouží částečně Centru pro osoby v konfliktu se zákonem, částečně pokrývají rozšiřující se potřeby ostatních 
zařízení, zejména Adiktologické ambulance.  

Podařilo se také dále pokročit v přípravě na rekonstrukci objektu pro III. fáze v Terapeutické komunitě Němčice a pro hlavní 
objekt realizovat technicky náročnou rekonstrukci čistírny odpadních vod, kterou se podařilo přes veškeré potíže zdárně 
dokončit zejména díky podpoře Nadace České spořitelny. 

S podporou Nadace České spořitelny a standardním dotacím se podařilo zajistit zásadní opravy v Terapeutické komunitě 
Karlov, zejména rekonstrukci kotelny, výměnu dožilých kotlů, opravu podlahy v jídelně a dále opravy podlah, chodeb, scho-
diště a dveří v obou obytných objektech. 

Po dlouhém hledání vhodných prostor pro administrativní zázemí Kontaktního centra se podařilo získat, vybavit a začít 
využívat nové prostory v bezprostřední blízkosti stávajícího Kontaktního centra, které neslouží jen pro jeho pracovníky, ale 
využívají je pro školení i ostatní zařízení SANANIM. 

V sídle SANANIMu se po dlouhých patnácti letech podařilo provést potřebnou renovaci školícího sálu a kanceláří.   

Díky Ministerstvu práce a sociálních věcí a podpory ze strany Nadace České spořitelny se podařilo v roce 2018 zahájit kroky 
k částečné obměně dosloužilého vozového parku, včetně převozového vozu pro Terénní programy. 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ, MANAGEMENT 

Provoz SANANIMu v roce 2018 zajišťovalo 159 stálých zaměstnanců a 15 externistů. Vysoce kvalifikované, iniciativní  
a tvořivé pracovníky se dlouhodobě daří motivovat díky propracovanému systému dalšího vzdělávání a profesního růstu  
v rámci organizace. Všechny týmy pracují pod kvalitní vnitřní i vnější supervizí. 

Přestože v roce 2018 došlo k navýšení tabulkových platů a tím k jejich přiblížení (nikoli vyrovnání) k platům ve státním 
sektoru, téměř celý rok bylo nezřetelné, zda se mzdy a provoz podaří finančně zajistit. Teprve těsně před koncem roku byly 
převedeny některé z dotací, díky nimž se to po období značné nejistoty podařilo. 

Kvůli restrikcím dotačních titulů je kapacitně stále nedostatečné servisní zázemí – kancelář a management, což v důsledku 
vede k administrativnímu přetěžování odborných pracovníků.  

SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADA 

Správní rada a dozorčí rada SANANIM z.ú. se sešla v roce 2018 na dvou společných setkáních. V jejich rámci schvalovala 
Účetní uzávěrku za rok 2017, Výroční zprávu za rok 2017, zprávu o činnosti za rok 2017 a rozpočet na rok 2019. 

Členům Správní a Dozorčí rady byly vyplaceny odměny v celkové výši 33 000 Kč za všechna setkání. 
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NAPLNĚNÍ KLÍČOVÝCH CÍLŮ A VÝZNAMNÉ ÚSPĚCHY V ROCE 2018

Profesionalita a kvalita služeb

Stejně jako v předchozích letech se i v roce 2018 SANANIMu dařilo udržet vysoce profesionální nabídku a kvalitu služeb 
v komplexním systému péče o drogově závislé osoby a jejich blízké, a to zejména díky skvělému týmu vysoce kvalifikova-
ných, iniciativních a obětavých zaměstnanců. V loňském roce došlo k mnoho let očekávanému navýšení tabulkových platů 
a ty se tak konečně alespoň přiblížily platům ve státní sféře. Přesto bylo toto navýšení po většinu roku provázeno velkou 
nejistotou, zda je bude vůbec možné reálně pokrýt. Významná část dotací určených na mzdy i na provoz byla převedena 
až na konci roku, některé dokonce až v listopadu či prosinci. U některých typů služeb navíc stále evidujeme značný rozpor 
mezi celospolečenskou poptávkou a jejich kapacitou. 

Klíčová odborná témata

Klíčovými odbornými tématy pro nás stále zůstává reforma psychiatrické péče a systémová podpora rozvoje adiktolo-
gických služeb v rámci integrované protidrogové politiky. Důležité místo mezi odbornými tématy si stále udržují Case 
Management a koordinace péče o klienta v systému služeb.  

Rozvoj systému specifických služeb

Rozvoj systému specifických služeb je v rámci ochrany veřejného zdraví trvalým úkolem, jehož cílem je odstraňovat bariéry 
pro závislé osoby, které z nejrůznějších důvodů vypadávají z ostatních systémů služeb. V roce 2018 došlo díky Evropskému 
projektu v rámci celého SANANIMu k rozvoji a zkvalitnění práce v multidisciplinárním týmu. Pracovali jsme rovněž na roz-
voji psychiatrických služeb. Za důležitý posun v oblasti péče považujeme rozšíření možností získání sociálního bydlení, díky 
čemuž se podařilo vytvořit pro první klienty, převážně pro matky s dětmi a psychiatrické klienty, prostor jisté stability pro 
trénink dovedností nezbytných pro samostatný život mimo sociální služby. V Terénních programech a Kontaktním centru 
jsme se věnovali kromě standardních služeb také rozvoji péče o paliativní klienty a práci s lidmi bez domova s kombino-
vanými závislostmi, s cílem snížit jejich závislost na alkoholu do té míry, aby mohli být přijati k detoxifikaci a nastoupit tak 
cestu k léčbě a následné resocializaci. 

Kazuistika

Panu Viktorovi je 34 let a je dlouhodobým uživatelem buprenorfinu, alkoholu (krabicového vína) a pervitinu. Když více 
pije, užívá méně pervitinu a obráceně. Postupně se dostal do velmi špatného zdravotního stavu, velmi častých třesů, 
zvracení, nemožnosti pozřít jídlo. Při úplném vynechání alkoholu nastávaly panu Viktorovi epileptické záchvaty. Pan Viktor 
nechtěl zemřít, takže jsme s ním řešili nástup na detoxifikaci a do léčby v Terapeutické komunitě. Velice důležité při pomoci  
s nástupem bylo kontrolované pití. Pomocí měření alkotesterem jsme se snažili pomoci panu Viktorovi hlídat a kontrolovat 
jeho pití a rovněž splnit požadavky detoxu, kdy při překročení tolerovaného promile by byl pan Viktor odeslán na záchytku  
a musel by čekat na další termín.
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Plánování a realizace protidrogové politiky

Nadále jsme pokračovali v kontinuální, aktivní spolupráci na místní i centrální úrovni při plánování a realizaci protidrogové 
politiky ve snaze zdůrazňovat rovinu nikoli politickou, ale odbornou a věcnou. 

Vzdělávání

V rámci vzdělávání laiků, profesionálů a paraprofesionálů v oblasti drogových závislostí jsme uskutečnili řadu akcí, které 
provázel rostoucí zájem cílových skupin. Mezi nejvýznamnější patří série akreditovaných vzdělávacích kurzů, veřejných 
debat, či výroční konference, tentokrát na téma Specifické skupiny a drogy. 

Vztahy s veřejností

Hlavním cílem vztahů s veřejností je formování náhledu široké veřejnosti na problematiku drogových závislostí, zejména 
destigmatizace závislostí, která často představuje bariéru nejen pro resocializaci po úspěšné léčbě, ale i pro vyhledání 
účinné pomoci, a to jak ze strany samotných závislých osob, tak jejich rodinných příslušníků a blízkých. V této souvislosti 
jsme v roce 2018 zaznamenali stoupající kvalitu informací předávaných prostřednictvím médií veřejnosti – byla o něco 
věcnější a užitečnější. 

Fundraising

Nejvýznamnější fundraisingovou akcí v roce 2018 byl opět charitativní galavečer, který pro SANANIM pořádal již počtvrté 
Prague Rotary International Club pod taktovkou neúnavné Naomi Sullivan Callender. Zejména díky její přesvědčivosti 
pomalu ale jistě roste počet lidí, pro které téma drogových závislostí není záminkou odvrátit se, nýbrž pomoci. Individuální 
dárcovství zaznamenalo i díky řadě menších projektů v roce 2018 určitý vzestup. S podporou Nadace České spořitelny 
jsme před koncem roku spustili dlouhodobý fundraisingový projekt Sportem zpátky do života na portálu Darujme.cz, k dal-
ším projektům patří akce Vánoční jmelí, precizně organizovaná Dianou Burr z Rotary Club International Prague, výsledky 
začal po váhavém startu vykazovat i SANANIM Charity e-shop. 

Sociální podnikání

Pokročili jsme v oblasti rozvoje našeho sociálního podnikání. Za významný úspěch považujeme jeho ekonomickou sta-
bilizaci a návazné rozšíření programu pro zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením. Zejména podniku Café 
Therapy, součásti SANANIM Charity services s.r.o., se v roce 2018 podařilo významně rozšířit provoz a vytvořit tak několik 
nových pracovních míst v programu, a to díky spolupráci s divadlem ABC, kde Café Therapy nově provozuje divadelní klub 
a kavárnu. 

Spolupráce s privátním sektorem

Těší nás pokračující spolupráce s privátním sektorem na projektu Promile INFO, i když bychom rádi doufali v  budoucí roz-
šíření této formy spolupráce i na další projekty a subjekty. 
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Sportem zpátky do života

Uspořádali jsme a zúčastnili se řady sportovních akcí, které v SANANIMu fungují jednak jako důležitý a vysoce funkční 
motivační prvek pro léčbu a resocializaci klientů, tak i jako forma budování dobrých vztahů s veřejností. Mezi ty nejvý-
znamnější patří např. Metrostav Handy Cyklo Maraton, v němž se tým SANANIM stal absolutním vítězem roku, přičemž 
organizátoři vyzdvihli nejen to, že klienti v léčbě, kteří „mají sami od života dost naloženo“, pomáhají svou účastí v extrém-
ním závodě ostatním, ale i to, že dokázali splnit sen Marcelovi „Mácovi“ Dufkovi a umožnili mu jako prvnímu takto těžce 
postiženému člověku na světě dokončit extrémní cyklomaraton. Členové sportovního týmu SANANIM R.A.T.S. (resocia-
lizace – abstinence – terapie – sport) se dále zúčastnili evropského poháru v rámci fotbalového Homeless World Cup, 
několika závodů seriálu Kolo pro život, závodu Dračích lodí, interních sportovních dnů a řady zátěžových akcí pro klienty, 
probíhajících prakticky ve všech zařízeních. Na úspěch programu Sportem zpátky do života jsme se koncem roku pokusili 
navázat jeho rozšířením do oblasti fundraisingu.

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM, PODPOROVATELŮM A PARTNERŮM

Ceníme si stále vzácné podpory od firem a soukromých subjektů, bez nichž bychom kvůli restrikcím dotačních titulů často 
nebyli schopni zajistit základní provoz našich zařízení a programů. 

Srdečně děkujeme za velkorysost zejména Nadaci České spořitelny, Unii dovozců a vývozců lihovin, Nadaci Agrofert, 
společnosti Gigalynx a AC Centrum, Davidovi a Naomi Callender, Rotary Club Prague International, MUDr. Bautzeovi  
a dalším.  
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SANANIM V ČÍSLECH
V roce 2018 jsme se v našich zařízeních setkali s více než 9 500 klienty - uživateli drog, kterým jsme vyměnili  1 524 678 
injekčních setů. V terapeutických komunitách se léčilo 116 klientů, na Karlově bylo navíc s matkami 27 dětí. Do léčby 
nastoupili ověřeně každý týden v průměru 2 klienti Kontaktního centra.

POČTY KLIENTŮ A VÝKONŮ (2018)

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 s chráněnými byty 
• DC MAT – Doléčovací centrum pro matky s dětmi • COKUZ – Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem • PSA – Pracovní a sociál-
ní agentura • PPR – Poradna pro rodiče • AA - Adiktologická ambulance • GA - Gambling ambulance • DIC - Drogové informační centrum

TP TP 2 KC CADAS DST TKK TKN DC

Počet výkonů 27 032 3 862 35 890 4 743 3 354 42 825 28 842 5 407

Počet klientů 
uživatelů 2 537 363 4 267 253 211 67 49 157

Děti v léčbě 
s matkou x x x x 45 27 x x

Průměrný věk 
uživatelů 37,5 37,5 35,0 38,8 32,0 24,0 37,0 34,0

Počet klientů 
neuživatelů x x 242 x 62 86 x x

Lůžkodny x x x x 3 354 8 836 6 730 3 983

DC MAT COKUZ PSA PPR AA GA DIC CELKEM

Počet výkonů 1 393 1 922 613 1 992 4 514 2 518 665 16 5572

Počet klientů
uživatelů 23 426 128 123 221 303 414 9 542

Děti v léčbě 
s matkou 12 x x x x x x 84

Průměrný věk 
uživatelů 33,0 34,0 39,2 32,8 34,0 35,0 28,9 34,2

Počet klientů 
neuživatelů 29 10 7 402 45 37 x 920

Lůžkodny 1 152 x x x x x x 24 055
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TP +           
TP 2 KC CADAS DST TKK TKN

DC +          
DC 

MAT
COKUZ PSA PPR AA GA DIC Celkem

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2015 3 669 3 207 305 319 79 39 191 464 88 43 60 0 0 8 464

2016 3 386 3 651 242 255 66 51 155 391 85 49 122 104 19 8 576

2017 3 188 3 808 247 248 65 52 153 373 82 92 191 213 194 8 906

2018 2 900 4 267 253 211 67 49 180 426 128 123 221 303 414 9 542

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

* V roce 2013 došlo ke změně výkaznictví klientů v programu
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POČTY INJEKČNÍCH SETŮ VYDANÝCH TERÉNNÍMI PROGRAMY A KONTAKTNÍM CENTREM

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

TP 117 782 196 858 244 629 166 085 213 138 212 208 280 441 324 626 277 647 311 269

KC 248 613 339 009 370 851 297 707 359 771 571 830 760 602 815 865 823 612 894 674

Celkem 366 395 535 867 615 480 463 792 572 909 784 038 1 041 043 1 140 491 1 101 259 1 205 943

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TP 357 585 368 794 424 385 449 148 546 207 468 445 447 900 419 751 421 120 347 746

KC 903 652 803 144 906 589 958 408 1 067 127 1 262 087 1 209 519 1 296 573 1 137 915 1 176 932

Celkem 1 261 237 1 171 938 1 330 974 1 407 556 1 613 334 1 730 532 1 657 419 1 716 324 1 559 035 1 524 678

POMĚR UŽIVATELÉ - UŽIVATELKY V NAŠICH ZAŘÍZENÍCH

Celkem 
klientů Muži % Ženy %

TP+TP2 1 376 1 204 88 172 13

KC 3 209 2 407 75 802 25

CADAS 253 129 51 124 49

DST 193 70 36 123 64

TKK 66 30 45 36 55

TKN 47 37 79 10 21

DC 135 78 58 57 42

DC MAT 22 1 5 21 95

COKUZ 401 223 56 178 44

PSA 96 52 54 44 46

PPR 123 71 58 52 42

AA 219 148 68 71 32

GA 231 205 89 26 11

Celkem 6 371 4 655 73 1 716 27

73 % MUŽI27 % ŽENY
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SLUŽBY NAŠICH ZAŘÍZENÍ
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Terénní programy
Jde o velký, velmi vytížený program Harm 
Reduction s velkým rozsahem spektra inter-
vencí a několika dílčími podprojekty. V roce 
2018 se podařilo udržet stejný rozsah služeb, 
jako v předchozím roce. Nejvíce kontaktů  
i vydaných stříkaček je ve službě Sanitka.

Terénní programy 2
Zařízení se zaměřuje na velmi komplikovanou 
klientelu, která se pohybuje na ulici a není  
v kontaktu s žádnou sociální či zdravotní služ-
bou. Má celou řadu komplikací: cizinci, kteří 
neznají jazyk, žijí v cizím prostředí, Romové, 
klienti s duálními diagnózami, jejichž další 
duševní onemocnění je dlouhodobě neléčené. 

Kontaktní centrum
Maximální vytížení centra (dlouhodobě pra-
cuje na hranici své kapacity) je způsobeno 
nedostatečnou síti nízkoprahových HR zařízení 
v Praze s odpovídající nabídkou služeb a oteví-
rací dobou, která by zohledňovala životní rea-
litu klientů bojujících se závislostí a nabízela 
objektovou stálost ve smyslu práce s ranými 
traumaty a attachmentem.

Ovážeš mi nohu? A duši, duši bys 
nechtěl ovázat?

TOLIKRÁT JSEM 
TERÉŇÁKEM…

V KÁČKU JSOU 
VŠICHNI DOMA.

ŤUK ŤUK, JE 
NĚKDO DOMA?

KOLIK ŘEČÍ UMÍŠ?
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Centrum ambulantní detoxifiakce 
a substituce
Za známku kvality poskytovaných služeb 
považujeme vysoký podíl plně sociálně inte-
grovaných klientů v substitučním programu, 
který činí 38 % (fáze 3) a 26 % klientů na sta-
bilizované dávce (fáze 2) s minimem relapsů.  
Zbylou část (36 %) tvoří klienti nestabilizovaní, 
(fáze 0 nastupující observační fáze a fáze 1).

Adiktologická ambulance
Adiktologická ambulance vykazuje od svého 
vzniku trend nárůstu počtu klientů, kontaktů 
a poskytnutých služeb. Oproti srovnatelnému 
období minulého roku počet klientů vzrostl o 
22 % a počet kontaktů o 38 %. Objem poskyt-
nutého individuálního poradenství/terapie 
narostl o 54%.

Gabmling ambulance
Za nejpodstatnější považujeme fungující pří-
mou práci s klienty. Je vytvořena struktura 
programu, který je naplňován ve dvou základ-
ních liniích. Práce s klientem probíhá v linii 
adiktologické, tj. zvládání patologického hraní, 
a v linii právně sociální, tj. zvládání předluže-
nosti a dalších sociálních obtíží klienta. 

Jak chápete 
význam slova 

normální?

Je normální chodit 
k psychiatrovi?

TO ZNAMENÁ, ŽE 
VÁS MÁME RÁDI.

CO JE TO 
ADIKTOLOGICKÁ?

To je dobře, tak 
určitě vyhrajete.

Už si nechci na nic 
hrát.
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Denní stacionář
V porovnání se stejným obdobím loňského 
roku 2017 klesl počet klientů. To  je dáno 
intenzivnější a dlouhodobější prací se skupi-
nou a větším počtem komplikovanějších kli-
entů a klientů s duální diagnózou. To dokládá 
počet kontaktů, které stouply jak v denní sku-
pině, tak v Motivační skupině i u ambulantních 
klientů.

Terapeutická komunita Karlov
Cílová skupina prošla změnou především  
v oblasti duševního zdraví a věku klientů. 
V roce 2018 velké procento klientů trpělo 
duální diagnózou, především u mladistvých 
klientů bylo duševní onemocnění závažnější. 
U části klientů nebylo jejich psychiatrické one-
mocnění dobře zaléčeno a klienti nebyli po 
této stránce stabilizovaní. To přinášelo velké 
nároky na psychiatrickou péči. Klienti nezvlá-
dali náročnost programu komunity a dochá-
zelo k dekompenzacím.

Terapeutická komunita Němčice
Klientela se ve většině charakteristik (věk, 
délka kariéry, zastoupení chronických hepati-
tid, duálních psychiatrických diagnóz, primární 
drogy) v posledních letech příliš nemění. 
Jediným výrazným trendem a změnou  
v posledních letech je prudký nárůst podílu kli-
entů přicházejících z výkonu trestu odnětí svo-
body nebo krátce po něm, případně klientů se 
zkušeností s výkonem trestu odnětí svobody, 
často opakovaném a v úhrnu mnohaletém.

Já myslel,  
že tu budou kurzy 

vaření…

Právě naopak 
panáčku, právě 

naopak.

A JÁ  
STAREJ  

NA LEGRACI. 

PODEPSALS, 
ZAPLATÍŠ.

Mám platit  
karimatku, kterou mi 

sežral pes  
na 80. kilometru 
výletu na kole?

JÁ JSEM  
MOC MLADEJ  

NA PRÁCI.
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Doléčovací centrum s chráněnými 
byty
Jako velmi příznivý ukazatel, který zajišťuje 
maximální efektivitu procesu doléčování, je 
pokračování klienta v ambulantním programu 
po ukončení programu chráněného bydlení (a 
to i v případě předčasného ukončení). V roce 
2018 ukončilo program chráněného bydlení 
předčasně 18 klientů a 13 řádně – celkem 31 
klientů. Z těchto 31 klientů 19 pokračovalo  
v docházce do ambulantního doléčovacího 
programu, což vnímáme jako pozitivní.

Doléčovací centrum pro matky  
s dětmi
Projekt se neustále rozvíjí, zejména co se týká 
hlubší spolupráce s ostatními zařízeními věnu-
jícími se závislým matkám. Snažíme se o zlep-
šení prostupnosti systému péče pro jednotlivé 
matky a case management jednotlivých kasu-
istik. Velmi intenzivně se zaměřujeme zejména 
na individuální spolupráci a komunikaci s jed-
notlivými sociálními pracovnicemi z OSPOD.

Centrum pro osoby v konfliktu  
se zákonem
Naše kapacity se ve všech částech programu 
uvolnily (díky nástupu case managerky)  
a mohli jsme přijmout klienty, kteří čekali  
v pořadníku. Rozšíření týmu je pro rok 2019 
zásadní, aby naše služby mohly být zachovány 
v aktuálním rozsahu a kvalitě. Naším záměrem 
je se více zaměřit na postpéči, revidovat služby 
a stávající služby rozšířit o skupiny po výstupu 
jako doplněk či alternativu k individuálnímu 
kontaktu.

Protože  
je to pro tebe 

nezvyk.

ALE TVOJE DĚTI 
ŘÍKALY, ŽE JO.

Nevím,  
jestli jsem  

připravená na to 
být matkou.

To je v pořádku, 
vždyť bručíte.

Pořád slyším v cele 
nějakej hukot.

Proč mám sedět 
na skupině, když 
už jsem zdravej?
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 Poradna pro rodiče
Ze statistik je patrné, že procento klientů, 
kterým se daří nabízet střednědobé a dlou-
hodobé služby, je stále vyšší, aktuálně tvoří 
více než 1/2 klientů poradny, což považujeme 
za jednoznačně pozitivní trend. Stejně tak se 
snažíme udržet na stabilní úrovni procento  
klientů, kteří docháze í dlouhodobě (více jak 
10 sezení). Jednak z kapacitních důvodů, jed-
nak proto, že takto dlouhá péče musí být peč-
livě indikována.

Pracovní a sociální agentura
Část klientů byla zaměstnána v rámci podporo-
vaného zaměstnání (podporované a chráněné 
zaměstnání pro indikované klienty v rámci 
mateřské organizace, zaměstnání klientů na 
dobu 1 roku v Café Therapy, zaměstnání kli-
entů u spolupracujících zaměstnavatelů).  
V roce 2018 bylo touto formou zaměstnáno 
24 klientů na 26 pracovních pozicích (18 žen,  
6 mužů): 18 v sociální firmě Café Therapy  
a 6 klientů na chráněných místech (keramická 
dílna, úklidy, práce na zahradě).

Centrum komplexní péče o dítě 
a rodinu
Program ambulantní léčby závislých rodičů, 
především matek s malými dětmi a těhotných 
žen, zahrnuje ambulantní, příp. stacionární 
léčbu, poradenství a sociální práci, výběr, dia-
gnostiku a přípravu na léčbu v Terapeutické 
komunitě Karlov SANANIM a následnou péči. 
Spolupracuje s mnoha státními i nestátními 
institucemi, jako např. odbory péče o dítě, 
dětská centra, kojenecké ústavy, porodnická 
oddělení, opatrovnické soudy, a zajišťuje tak 
komplexní odbornou péči o tyto ženy.

Jak to myslíte, že 
rodina je systém?

To je něco jako 
sound systém.

A VY JSTE SEM 
PŘIŠEL?

Žlutej sníh  
je E-E.

POSLALI MĚ SEM, 
ŽE MI SEŽENETE 

PRÁCI.

Co ses naučila na 
výletě, Aničko?
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Drogové informační centrum
Oblast, ve které se stále učíme (a ještě dlouho 
učit budeme), je samotný kontakt s klientem  
v prostředí internetové intervence. Naše dosa-
vadní zkušenost potvrzuje fakt, že s klienty 
navazujeme vztah, který je samozřejmě pod-
statou terapie. Je to vztah jiný, než v klasickém 
zařízení, ale nedá se předem říci, že je horší. 
Víme, že funguje (jinak, ale funguje) a jako 
svůj úkol v terapeutické práci vnímáme poro-
zumění tomuto vztahu a jeho popsání.

Zdravotnické zařízení
V roce 2018 došlo k navýšení počtu lékařů 
v SANANIMu, což se pozitivně projevilo na 
dostupnosti psychiatrické péče. Vzhledem  
k nárůstu počtu klientů s duální diagnózou  
v minulých letech je rozšíření lékařského týmu 
reakcí na tuto skutečnost. Tento trend bude 
pravděpodobně pokračovat i v dalších letech.

(zvuky psaní  
na klávesnici)  

!

Ano, já jsem skoro 
jako doktor.

A vy jste jako 
doktor?

(zvuky psaní  
na klávesnici) 

 ?



22

FINANČNÍ ZPRÁVA
PŘEHLED HLAVNÍCH NÁKLADŮ ZÁKLADNÍCH PROJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ V R. 2018 (Kč)

MZ MS MPSV RVKPP HMP SS HMP AS JHČ ÚMČ Praha vlastní CELKEM 

TP 480 000 3 602 000 2 629 000 3 087 000 90 000 266 856 10 154 856 

TP 2 179 800 479 000 500 000 572 000 1 730 800 

KC 810 000 5 768 000 3 707 000 4 952 000 48 760 56 736 15 342 496 

DST 376 398 2 556 000 1 950 000 2 187 000 12 050 13 779 7 095 227 

CKP 682 604 294 095 976 699 

TKK 3 817 541 5 866 000 3 860 000 200 000 339 494 14 083 035 

TKN 2 972 635 4 032 000 2 859 000 180 000 318 612 10 362 247 

DC 1 647 790 2 631 000 2 308 000 198 522 6 785 312 

DC MAT 669 402 1 004 000 794 000 29 961 2 497 363 

PPR 930 000 1 184 000 1 061 100 330 000 21 172 3 526 272 

PSA 558 000 320 000 37 000 915 000 

DIC 644 000 500 000 1 333 675 2 477 675 

ILI 510 000 510 000 

KSHR 858 000 858 000 

CADAS 937 680 1 509 000 1 135 000 1 952 000 350 000 1 575 250 7 458 930 

COKUZ 1 012 351 541 000 762 000 558 000 200 000 269 489 3 342 840 

AA 1 517 700 1 035 000 1 310 000 320 000 1 172 747 5 355 447 

GA 3 161 000 402 000 197 000 149 390 3 909 390 

Celkem 4 301 578 1 012 351 9 789 972 35 684 000 11 867 000 26 722 100 380 000 1 584 810 6 039 778 97 381 589 

TP – Terénní programy • TP2 – Terénní programy 2 • KC – Kontaktní centrum • DST – Denní stacionář • CKP - Centrum komplex-
ní péče o dítě a rodinu • TKK – Terapeutická komunita Karlov • TKN – Terapeutická komunita Němčice – Heřmaň • DC – Doléčo-
vací centrum s chráněnými byty • DC MAT – Doléčovací centrum pro matky s dětmi • PPR – Poradna pro rodiče • PSA – Pracov-
ní a sociální agentura • DIC - Drogové informační centrum • ILI - Interentová léčebná intervence • KSHR - Končim s hranim • CADAS 
– Specializované ambulantní služby • COKUZ – Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem • AA - Adiktologická ambulance • GA - Gambling ambulance  
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PŘEHLED PŘÍJMŮ PODLE ZDROJŮ (Kč)

Státní instituce a ministerstva     50 787 901
Ministerstvo spravedlnosti 1 012 351 
Ministerstvo zdravotnictví 4 301 578 
Ministerstvo práce a sociálních 
věcí

9 789 972 

Rada vlády pro koordinaci proti-
drogové politiky

35 684 000 

Hlavní město Praha 26 808 200 
Hlavní město Praha - 
sociální služby

11 867 000 

Jihočeský kraj 380 000 
ÚMČ Praha 1 877 791 

Příspěvky klientů 2 184 906 
VZP 3 415 195 
Konference 156 600 
Pobavme se o alkoholu 770 682 
Letní škola HR 252 000 
SZIF - zemědělská činnost 63 465 
Tradiční hrnčířské trhy na Kampě 5 000 
Odpisy z darů 2 482 565 
Ostatní příjmy 1 959 279 

Městské úřady a kraje                  40 932 991 

Příjmy z vlastních zdrojů               11 289 692 

Nadace České spořitelny 1 724 237 
Plzeňský Prazdroj -  Promile info 330 000 
Rotary club 204 000 
Agrofert 200 000 
ECOM 51 462 
Invidor Česko 50 000 
Nadace Via 94 276 
Sbírkový účet 69 722 

Finanční a věcné dary                      2 723 697

Zahraniční projekty                          8 101 272 

ESF OPZ - Rozvoj a trénink klí-
čových kompetencí do života 
bez drog 

3 627 268 

ESF OPZ - Case management 
pro osoby duševně nemocné a 
sociálně vyloučené

4 474 004 

Členům správní a dozorčí rady byla vyplacena částka 
33 000 Kč čistého celkem.
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           činnosti

hlavní hospodářské celkem

A. Náklady 111 595 112 111 707

I. Spotřebované nákupy celkem 19 312 80 19 392

1. Spotřeba materiálu 17 458 34 17 492

2. Spotřeba energie 1 854 46 1 900

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

4. Prodané zboží

II. Služby celkem 14 451 4 14 455

5. Opravy a udržování 5 885 5 885

6. Cestovné 409 409

7. Náklady na reprezentaci

8. Ostatní služby 8 157 4 8 161

III. Osobní náklady celkem 71 783 28 71 811

9. Mzdové náklady 53 989 28 54 017

10. Zákonné sociální pojištění 17 424 17 424

11. Ostatní sociální pojištění 215 215

12. Zákonné sociální náklady

13. Ostatní sociální náklady 155 155

IV. Daně a poplatky celkem 86 86

14. Daň silniční 54 54

15. Daň z nemovitostí

16. Ostatní daně a poplatky 32 32

V. Ostatní náklady celkem 3 144 3 144

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

18. Ostatní pokuty a penále 7 7

19. Odpis nedobytné pohledávky

20. Úroky

21. Kursové ztráty 1 1

22. Dary 1 1

23. Manka a škody

24. Jiné ostatní náklady 3 135 3 135

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tisících Kč)
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VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 774 2 774

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku

27. Prodané cenné papíry a podíly

28. Prodaný materiál

29. Tvorba rezerv

30. Tvorba opravných položek

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 45 45

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

32. Poskytnuté členské příspěvky 45 45

VIII. Daň z příjmů celkem

33. Dodatečné odvody daně z příjmů

Náklady celkem 111 595 112 111 707

B. Výnosy 114 603 148 114 751

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 6 584 148 6 732

1. Tržby za vlastní výrobky 101 101

2. Tržby z prodeje služeb 6 584 47 6 631

3. Tržby za prodané zboží

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby

5. Změna stavu zásob polotovarů

6. Změna stavu zásob výrobků

7. Změna stavu zvířat

III. Aktivace celkem

8. Aktivace materiálu a zboží

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

IV. Ostatní výnosy celkem 5 831 5 831 

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

13. Ostatní pokuty a penále

14. Platby za odepsané pohledávky
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15. Úroky 20 20

16. Kursové zisky 13 13

17. Zúčtování fondů

18. Jiné ostatní výnosy 5 798 5 798

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

21. Tržby z prodeje materiálu

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

23. Zúčtování rezerv

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

25. Zúčtování opravných položek

VI. Přijaté příspěvky celkem 10 755 10 755

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

27. Přijaté příspěvky (dary) 10 755 10 755

28. Přijaté členské příspěvky

VII. Provozní dotace celkem 91 433 91 433

29 Provozní dotace 91 433 91 433

Výnosy celkem 114 603 148 114 751

C Výsledek hospodaření před zdaněním 3 008 36 3 044

34. Daň z příjmů 568 568

D Výsledek hospodaření po zdanění 2 440 36 2 476

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tisících Kč) - pokračování

          činnosti

hlavní hospodářské celkem
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ROZVAHA (v tisících Kč)

AKTIVA číslo
řádku

stav k prvnímu dni 
účet. období

stav k poslednímu dni 
účet. období 

A. Dlouhodobý majetek celkem                                          Součet ř. 2+10+21+29 1 27 775 23 504

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3

2. Software 4

3. Ocenitelná práva 5

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem                                  Součet ř. 11 až 20 10 49 573 50 293

1. Pozemky 11 1 781 1 781

2. Umělecká díla, předměty a sbírky 12

3. Stavby 13 44 598 44 598

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 14 2 912 3 012

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 15

6. Základní stádo a tažná zvířata 16

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 282 902

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem                                   Součet ř. 22 až 28 21 3 097 880

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 22 200 879

2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 23

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24

4. Půjčky organizačním složkám 25 2 897 1

5. Ostatní dlouhodobé půjčky 26

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 28

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem                          Součet ř. 30 až 40 29 -24 895 -27 669

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 30
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číslo
řádku

stav k prvnímu dni 
účet. období

stav k poslednímu dni 
účet. období 

2. Oprávky k softwaru 31

3. Oprávky k ocenitelným právům 32

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 33

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 34

6. Oprávky ke stavbám 35 -22 494 -25 079

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 36 -2 401 -2 590

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 37

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 38

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 39

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 40 24 462

B. Krátkodobý majetek celkem                                         Součet ř. 42+52+72+81 41 19 460 24 462

I. Zásoby celkem                                                                            Součet ř. 43 až 51 42

1. Materiál na skladě 43

2. Materiál na cestě 44

3. Nedokončená výroba 45

4. Polotovary vlastní výroby 46

5. Výrobky 47

6. Zvířata 48

7. Zboží na skladě a v prodejnách 49

8. Zboží na cestě 50

9. Poskytnuté zálohy na zásoby 51

II. Pohledávky celkem                                                                    Součet ř. 53 až 71 52 2 123 5 026

1. Odběratelé 53 469 2 089

2. Směnky k inkasu 54

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 55

4. Poskytnuté provozní zálohy 56 27 38

5. Ostatní pohledávky 57

6. Pohledávky za zaměstnanci 58 247 740

7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 59

8. Daň z příjmů 60 592 250

ROZVAHA (v tisících Kč) - pokračování
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9. Ostatní přímé daně 61 3

10. Daň z přidané hodnoty 62

11. Ostatní daně a poplatky 63

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 64

13. Nároky  na  dotace  a  ostatní  zúčtování  s  rozpočtem  orgánů územ-
ních samosprávných celků

65 130 1 248

14. Pohledávky za účastníky sdružení 66

15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí 67

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 68

17. Jiné pohledávky 69 658 661

18. Dohadné účty aktivní 70

19. Opravná položka k pohledávkám 71

III. Krátkodobý finanční majetek celkem                                    Součet ř.  73 až 80 72 17 188 19 124

1. Pokladna 73 1 107 502

2. Ceniny 74

3. Účty v bankách 75 16 081 18 622

4. Majetkové cenné papíry k obchodování 76

5. Dluhové cenné papíry k obchodování 77

6. Ostatní cenné papíry 78

7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 79

8. Peníze na cestě 80

IV. Jiná aktiva celkem                                                                     Součet ř.  82 až 84 81 149 312

1. Náklady příštích období 82 149 99

2. Příjmy příštích období 83 213

3. Kursové rozdíly aktivní 84

AKTIVA CELKEM                                                                              Součet ř. 1+42 85 47 238 47 966
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ROZVAHA (v tisících Kč) - pokračování

PASIVA Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni 
účet. období

Stav k poslednímu dni 
účet. období 

A. Vlastní zdroje celkem                                                                    Součet ř. 87+91 86 42 003 39 867

I. Jmění celkem                                                                               Součet ř. 88 až 90 87 32 981 28 369

1. Vlastní jmění 88 30 542 28 147

2. Fondy 89 2 639 2 639

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 90 -200 -2 417

II. Výsledek hospodaření celkem                                                  Součet ř. 92 až 94 91 9 022 11 498

Účet výsledku hospodaření 92 2 476

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 93 2 966

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94 6 056 9 022

B. Cizí zdroje celkem                                                       Součet ř. 95+98+106+130 95 5 235 8 099

I. Rezervy celkem ř. 97 96

1. Rezervy 97

II. Dlouhodobé závazky celkem                                                   Součet ř. 99 až 105 98

1. Dlouhodobé bankovní úvěry 99

2. Vydané dluhopisy 100

3. Závazky z pronájmu 101

4. Přijaté dlouhodobé zálohy 102

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 103

6. Dohadné účty pasivní 104

7. Ostatní dlouhodobé závazky 105

III. Krátkodobé závazky celkem                                                  Součet ř. 107 až 129 106 76 847

1. Dodavatelé 107 677

2. Směnky k úhradě 108

3. Přijaté zálohy 109 20

4. Ostatní závazky 110

5. Zaměstnanci 111 76 88

6. Ostatní závazky vůči zaměstancům 112

7. Závazky k institucím sociál. zabezp. a veřejného zdravot. pojištění 113 8

8. Daň z příjmů 114

9. Ostatní přímé daně 115 1
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10. Daň z přidané hodnoty 116

11. Ostatní daně a poplatky 117 53

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 118

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků 119

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů 120

15. Závazky k účastníkům sdružení 121

16. Závazky z pevných termínových operací a opcí 122

17. Jiné závazky 123

18. Krátkodobé bankovní úvěry 124

19. Eskontní úvěry 125

20. Vydané krátkodobé dluhopisy 126

21. Vlastní dluhopisy 127

22. Dohadné účty pasivní 128

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 129

IV. Jiná pasiva celkem                                                                  Součet ř. 131 až 133 130 5 159 7 252

1. Výdaje příštích období 131

2. Výnosy příštích období 132 5 159 7 252

3. Kursové rozdíly pasivní 133

PASIVA CELKEM                                                                              Součet ř. 86+95 134 47 238 47 966
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V ROCE 2018 NÁS PODPOŘILI
GENERÁLNÍ PARTNER
Nadace České spořitelny

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

NADACE, SPOLEČNOSTI, SOUKROMÉ OSOBY
Rotary Club
Nadace Agrofert
ECOM
Nadace VIA
Gigalynx
AC Centrum
Nadace Open Society Fund Praha
Indivior Group
Michal Šedivý
MUDr. Bautze 

STÁTNÍ INSTITUCE, MĚSTA, MÍSTNÍ ÚŘADY
Úřad vlády ČR a Rada vlády pro koordinaci
protidrogové politiky
Evropský sociální fond, rozpočet MHMP a státní
rozpočet ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo spravedlnosti 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
Úřad MČ Praha 8
Úřad MČ Praha 10
Úřad MČ Praha 13
Krajský úřad Jihočeského kraje

Naomi Sullivan-Callender a David Callender
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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. Nina Janyšková
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 
tel.: 222 924 245, 603 831 815  
e-mail: cadas@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

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

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.: 251 614 070  
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
(od r. 2019: Žitná 51, Praha 1)
tel.: 775 766 706  
e-mail: vezeni@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

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