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 VŠE OSTATNÍ  V TÉTO ZPRÁVĚ JE PRAVDA

Světoznámý cirkus Cirque du Soleil byl ozdobou oslav 30 let 
SANANIMu na lodi Tajemství.

O unikátní kolo SANANIMu projevilo zájem Národní technické mu
zeum, exponát bude vystaven mezi letadlem Spitfire a lokomotivou 
Boženka.

Závod dračích lodích měl nečekané rozuzlení, několikanásobní šampioni z Šang
haje nečekali, že je porazí posádka složená především z klientů SANANIMu.

V rámci propagačního turné k filmu Není čas zemřít přijel do Prahy agent 007, aby 
osobně podpořil SANANIM na benefiční předpremiéře.

*

*
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SANANIM je organizace, jejímž největším přínosem pro společnost je její ucelený systém léčby a péče o lidi v různých 
stadiích rozvoje závislosti, který vykazuje dlouhodobě vysokou úspěšnost. SANANIM poskytuje lidem ohroženým návy-
kovými látkami či hazardním hraním a jejich blízkým odborné poradenské, zdravotní a sociální služby. Jde o služby  
v souladu s potřebami doby a s měřitelným společenským dopadem. SANANIM rovněž napomáhá odstranit stigmatiza-
ci související s užíváním drog, která je v poskytnutí pomoci často zcela zbytečnou překážkou.  
LÉČBA ZÁVISLOSTÍ FUNGUJE!
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Vážení,
dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu za rok 2021. Rok 2021 byl rokem „covidovým“, tedy rokem omezených 
kontaktů, izolace, on-line komunikace, ale na druhou stranu rokem semknutosti, aktivity a hledání nových cest.
Přes veškeré obtíže považuji tento rok za velmi úspěšný, a to především díky velkému pracovnímu i lidskému nasaze-
ní všech odborných pracovníků i pracovníků back office. Pracovníci v tomto roce prokázali velkou loajalitu ke klientům 
i k organizaci.
Během celého roku jsme byli konfrontováni se zhoršeným psychickým, somatickým stavem našich klientů, který se 
samozřejmě odrážel i v obrazu jejich návykového užívání a chování. Mnohem častěji jsme se potkávali s větším 
sebedestruktivním chováním našich klientů a bohužel jsme se také častěji setkávali s umíráním. Systémově se uká-
zalo, jaké máme mezery jako obor adiktologie ve spektru poskytovaných služeb: nízká dostupnost substituční léčby, 
nízkoprahové psychiatrické a somatické péče, programů harm reduction, nedostupnost bydlení, housing first, mokrých 
domů, práce pro uživatele drog apod.
Na druhou stranu jsme více zakomponovali do služeb on-line léčebné programy a telemedicínu v rámci covidarií. Zvý-
šila se spolupráce mezi jednotlivými službami i profesemi, více jsme se propojili se službami pro osoby bez přístřeší.
Také jsme zažili mnoho radostí. Podařilo se realizovat konferenci Síťování a drogy, v září jsme konečně všichni 
společně oslavili odložené 30. narozeniny na lodi Tajemství cirkusem s hudbou, tancem, jídlem a pitím. Dokázali jsme 
udržet kvalitu našich služeb a velká řada našich klientů dosáhla podstatných změn ve svém životě.
Kvalita naší práce byla oceněna získáním ceny Neziskovka roku 2021 v kategorii Velká neziskovka, kterou uděluje 
Nadace rozvoje občanské společnosti na základě provedení vnitřního auditu organizace. Velmi si této ceny vážíme 
a já osobně jsem ráda, že toto ocenění za svoji práci získal management a administrativní zázemí organizace. Velmi 
děkuji kolegům z vedení a kanceláře SANANIMu za skvěle odvedenou práci. 

PaedDr. Martina Richterová Těmínová  
ředitelka SANANIM, z. ú.

Úvodem

Nechceme lhostejně míjet ty, kteří ztratili víru  
v sebe, druhé, lidskou existenci. Ty, kteří na své 
cestě životem hledali útočiště u drogy a poznali  
i její odvrácenou tvář, která se objevuje s neúpros-
nou logikou - tvář utrpení, bolesti, samoty, nesvo-
body, smrti. Chceme podat pomocnou ruku všem, 
kteří na to čekají, kteří volají své SOS. A varovat ty, 
pro které je droga Symbolem magického neznáma 
romantické vzpoury, únikem z nepřátelské skuteč-
nosti. 

Programové prohlášení SANANIM, z. ú.
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SANANIM v roce 2021
SANANIM je již od roku 1990 jedním z klíčových nestát-
ních poskytovatelů služeb v oblasti léčby závislostí, ze-
jména na nealkoholových drogách. V posledních letech 
však poskytujeme služby i v rámci speciálních programů 
pro léčbu dalších typů závislostí – na alkoholu, hazardním 
hraní a sázení či online hrách.

V současnosti provozuje v rámci osmnácti projektů patnáct 
hlavních zařízení tvořících ucelený a komplexní systém 
prevence, péče, léčby a resocializace. Naše mnohaleté 
zkušenosti jasně ukazují, že léčba závislostí funguje. Vě-
říme v možnost úzdravy a tomu přizpůsobujeme léčebné 
postupy i proces resocializace klientů s cílem vrátit je do 
normálního života. Nicméně stejně tak jsme přesvědčeni 
o vysoké účinnosti a důležitosti přístupů, které efektivně 
snižují rizika a chrání veřejné zdraví (harm reduction). 

Komplexní systém péče
Jsme hrdí na to, že umožňujeme léčbu a péči i osobám, 
které často z ostatních dostupných systémů vypadávají  
a které se ocitají na okraji společnosti. Ochranu zdraví 
společnosti bereme vážně, proto hledáme cesty i tam, kde 
se ostatní často odvracejí. Systém naší komplexní péče 
vykazuje vysokou úspěšnost i v mezinárodním srovnání, 
klade však vysoké nároky na stabilitu, odbornost a na-
sazení našich pracovníků, nicméně díky nenárokovému, 
vícezdrojovému dotačnímu financování je nejen administ-
rativně náročný, ale také finančně nepředvídatelný. 

Kromě hlavních zařízení SANANIM realizuje celou řadu 
rozšiřujících a doplňujících aktivit, projektů a programů. 
Patří mezi ně například on-line poradenské a informační 
služby, program komplexní péče o rodinu, case mana-
gement nebo nabídka chráněných tréninkových pracov-
ních míst. Prostřednictvím dceřiné společnosti SANANIM 
Charity Services, s. r. o., nabízíme klientům v integrační 
fázi chráněné pracovní prostředí Café Therapy, bistra na 
PeDF UK a v Divadle ABC.

I v roce 2021 se SANANIMu dařilo udržet vysoce profe-
sionální nabídku a kvalitu služeb v komplexním systému 
péče o drogově závislé osoby a jejich blízké, a to zejména 
díky skvělému týmu vysoce kvalifikovaných, iniciativních 
a obětavých zaměstnanců. U některých typů služeb stále 
evidujeme značný rozpor mezi celospolečenskou poptáv-
kou a jejich kapacitou. 

Certifikace a registrace služeb
Všechna zařízení a služby, pro které existují standardy, 
disponují certifikáty odborné způsobilosti a jsou registro-
vány dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách  
a mají oprávnění k poskytování sociálních služeb. S potě-
šením můžeme konstatovat, že část služeb je registrována 
také jako zdravotnické služby poskytující psychiatrickou, 
adiktologickou a psychologickou péči a daří se i rozšiřovat 
portfolio smluv se zdravotními pojišťovnami.

Financování a kontrola
Od počátku své existence SANANIM zachází se státní-
mi dotacemi průhledně a zodpovědně a v oblasti čerpání 
finančních prostředků usiluje o maximálně profesionální 
a transparentní přístup. Vážíme si všech, kteří podporu-
jí naše služby a aktivity. Je zřejmé, že bez stabilního fi-
nancování a podpory státu, krajů, obcí či příjmů od zdra-
votních pojišťoven by tyto služby neexistovaly. Nicméně 
stejně tak významná je pro nás i podpora firem, státních 
i nestátních organizací, jednotlivců nebo místní komunity 
bez ohledu na výši daru a druhu či rozsahu pomoci. Bez 
této pomoci by některé z aktivit a projektů nebylo možné 
realizovat.
I v roce 2021 jsme se potýkali s částečným podfinanco-
váním některých služeb a s mnohdy pozdním, ale zejmé-
na nejistým financováním obecně, což je problém, který 
ovlivňuje každodenní provoz i rozvoj organizace. Zajištění 
běžného chodu organizace po část roku provází značná 
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nejistota a nesystémovost plynoucí z nemožnosti racio-
nálního plánování. Nejistota byla umocněna nezbytností 
rychle a pružně reagovat na požadavky epidemiologických  
opatření a stejně tak i ochrany pracovníků i klientů v sou-
vislosti s pandemií C19. I proto si zde si dovolím poděko-
vat za velmi rychlou finanční pomoc partnerské firmy Gi-
lead Sciences Europe Ltd, která nám významně pomohla 
překonat nejistoty s financováním nezbytných opatření  
v prvních měsících pandemie. Podporu MPSV v roce 
2021 cílenou na pokrytí zvýšených provozních výdajů a 
finanční ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s epidemií 
covid-19 však považujeme za neméně významnou.

Audit a kontroly

Účetnictví SANANIMu prochází každoročně auditem. 
Hospodaření a činnost SANANIMu prošly i v roce 2021 řa-
dou kontrol z Magistrátu hlavního města Prahy (procedu-
rální a finanční kontrola projektu Nákup vozidla pro terénní 
práci na otevřené drogové scéně v hl. m. Praze), Úřadu 
vlády ČR (dodržování podmínek Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace ze státního rozpočtu) a z VZP (vyúčtování služeb).

Technickohospodářské zabezpečení
Všechna zařízení jsou v současné době technicky a ma-
teriálně 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.

Vzhledem k tomu, že v rámci existujících dotačních titulů 
nelze získat investiční prostředky, ukazuje se jako zásad-
ní problém také postupné chátrání hmotného investičního 
majetku, který je nezbytný pro realizaci částí našich projek-
tů a pro zabezpečení základních aktivit (např. auta, tech-
nické vybavení kuchyní, kanceláře atd.). Částečně nám v 
tom pomáhají naši partneři ze soukromého sektoru, avšak  
v dlouhodobé perspektivě je zřejmé, že jde o systémový 
nedostatek financování služeb.

Personální zajištění, management
Provoz SANANIMu v roce 2021 zajišťovalo 158 stálých 
zaměstnanců, 168 pracovníků na DPP a 13 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. 
Vzhledem k restrikcím dotačních titulů je však část služeb 
i nadále personálně poddimenzována a stejně tak je kapa-
citně nedostatečně zajištěná správa organizace – kancelář  
a management, což ale v důsledku vede zpět – k adminis-
trativnímu přetěžování odborných pracovníků. 

Správní a dozorčí rada
Správní rada a dozorčí rada SANANIM z. ú. se sešla  
v roce 2021 na dvou společných setkáních. V jejich rámci 
schvalovala zejména Účetní uzávěrku za rok 2020, Výroč-
ní zprávu za rok 2020, Zprávu o činnosti za rok 2020, pro-
dloužení kontokorentního úvěru a rozpočet na rok 2022. 

Ostatní aktivity
Mezi nejvýznamnější aktivity mimo rámec služeb pro kli-
enty patří zejména externí vzdělávání, které realizujeme 
částečně prostřednictvím servisní organizace SANANIM 
SOS, s. r. o., dále publikační činnost, účast na plánování  
a realizaci vládní politiky, zahraniční projekty a spolupráce.

Spolupráce & vzdělávání

Úzkou spolupráci se státním sektorem a samosprávami 
považujeme za klíčovou podmínku udržení komplexní sítě 
služeb i jejího dalšího rozvoje. Kontinuálně spolupracu-
jeme s řadou státních zařízení (např. IKEM, PL Červený 
Dvůr, PL Bohnice, Oddělení pro závislosti Apolinář) i ne-
státních organizací, jako jsou Podané ruce, ADVAITA, z. ú, 
TK Sejřek, Drop In a další. 

Aktivně jsme se i v roce 2021 účastnili činnosti Asociace 
nestátních organizací A.N.O., a to jak v řídících orgánech, 
tak v jednotlivých sekcích. V odborné oblasti se zaměst-
nanci aktivně podíleli na činnosti nejrůznějších profesních 
subjektů, např. Společnosti pro návykové nemoci ČLS 
JEP, Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK  
a VFN v Praze, Adiktologického fóra a Asociace poskyto-
vatelů sociálních služeb. 
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Obdobně důležité je pro SANANIM udržování a rozvíjení 
zahraničních aktivit.  V rámci zahraniční spolupráce jsme 
aktivní zejména v evropských odborných sítích (Correla-
tion, EHRN), nicméně spolupracujeme i s řadou dalších 
evropských či světových organizací (IHRA, UNDOC,  
EMCDDA, NIDA, PG CE) a služeb. Protože si uvědomujeme  
i povinnost předávat a sdílet naše zkušenosti jsme i nadá-
le otevření stážím zahraničních odborníků. Za všechny si 
dovolím jmenovat dvě nejvýznamnější a v době covidové 
i nejkomplikovanější – studijní stáž iniciovanou Pompidou 
Group Rady Evropy pro egyptské doktory a stáž UNODC 
(United Nations Office on Drugs and Crime) pro represivní 
složky státu východní Evropy. Za významné ocenění na-
šich dlouholetých aktivit v oblasti závislostí považujeme 

opětovné jmenování zástupce SANANIMu členem Ex-
pertní skupiny Evropské komise – Civil Society Forum on 
Drugs (CSFD).

Nicméně za nevýznamnější aktivitu lze bezpochyby po-
važovat kompletní organizační zajištění mezinárodní kon-
ference – 5. Evropská HR konference (4. - 5. 11. Praha), 
které se zúčastnilo přes 400 odborníků z celého světa.
V rámci vzdělávání laiků, profesionálů a paraprofesionálů 
v oblasti drogových závislostí jsme plánovali řadu různo-
rodých akcí – vzdělávací kurzy, veřejné debaty, výroční 
konferenci či Letní školu harm reduction, nicméně část  
z nich jsme kvůli pandemickým opatřením museli zrušit  

či odsunout. Aktivně se podílíme na realizaci vzdělávacího 
evropského projektu Learn Addiction podpořeného díky 
programu Erasmus+, projektu CSFD zaměřeného na ev-
ropskou politiku a projektu síťování evropských nízkopra-
hových služeb Correlation HR2.

Vztahy s veřejností
SANANIM ve svém poslání vnímá i důležitost formování 
náhledu široké veřejnosti na problematiku drogových zá-
vislostí, zejména pak důležitost destigmatizace závislos-
tí, která často představuje bariéru nejen pro resocializaci 
po úspěšné léčbě, ale i pro vyhledání účinné pomoci či 
prosté pochopení nezbytnosti existence některých služeb  
v centrech měst. V této souvislosti jsme i v roce 2021 pub-
likovali relevantní informace na sociálních sítích a v rámci 
služeb poskytovaných na internetu a realizovali aktivity  
v oblasti komunitní prevence.
 

Sportem zpátky do života
Sport vnímáme především jako důležitý a vysoce funkč-
ní motivační prvek pro léčbu a integraci klientů. I proto 
se řady sportovních akcí nejen účastníme, ale sami je  
i organizujeme. Mezi ty nejvýznamnější patří Metrostav 
handy cyklo maraton. Členové sportovního týmu SA-
NANIM R.A.T.S. (radost – abstinence – tým – sport) se 
pravidelně účastní také seriálu Kolo pro život, závodu  
Dračích lodí a řady pro klienty zátěžových akcí probíhají-
cích prakticky ve všech zařízeních. Nicméně i část těchto 
aktivit nám byla bohužel v roce 2021 odepřena.

Jiří Richter 
výkonný ředitel SANANIM, z. ú.

„Česká republika se díky své efektivní drogové poli-
tice zařadila mezi země, kam se ostatní jezdí učit. Do 
Evropské expertní komise (CSFD) jsme vstoupili s vizí 
racionálnější a zdravější Evropy. Společně s dalšími 
zeměmi, jako je např. Nizozemsko a Velká Británie, 
se budeme zasazovat o účinné zavádění racionální 
drogové politiky a otevřeného přístupu k řešení do-
padů spojených s užíváním drog. O totéž se téměř 
třicet let snažíme v České republice a věříme, že naše 
dosavadní zkušenosti mohou přispět i na evropské 
úrovni.“
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Milníky v roce 2021 
Covid19 
Příchod pandemie výrazně zasáhl do provozu služeb  
i v roce 2021. Pandemie i následná opatření v celé naho-
tě zobrazila osamocenost našich klientů ve společnosti, 
jelikož to byli jediní lidé (společně s bezdomovci), kteří se 
pohybovali na ulicích. 

Pracovníci nízkoprahových zařízení opět velmi rychle  
a dobře reagovali na aktuální potřeby – zajišťovali roušky, 
testování, očkování a snažili se masivně informovat klien-
ty o nemoci, o vládních opatřeních a nařízeních a snažili 
se jim zajistit základní prostředky k přežití. 

Během celého roku všechny programy poskytovaly služ-
by v celém rozsahu, nicméně část poradenských služeb  
a skupinových terapií v ambulantních provozech byla v kri-
tických týdnech přenesena do on-line prostoru. V dalším 
období jsme poskytovali služby ve standardním režimu  
i rozsahu. Služby nešlo omezit radikálněji, jelikož duševní 
stav klientů se postupem doby výrazně zhoršoval a počet 
klientů narůstal.

V tomto období se nám vyplatila zkušenost s on-line lé-
čebnými programy www.končimshulenim.cz a www.kon-
cimshranim.cz. Díky tomu jsme rychle vyvinuli aplikaci,  
v jejímž rámci mohli klienti strukturovaných programů  
v léčbě pokračovat i z domova, kdy zpracovávali zadané 
úkoly, vedli si deníky a chatovali s pracovníky. 

Velmi široce se rozšířilo i testování na covid-19 a očková-
ní. Testovali jsme zaměstnance i klienty, měli jsme k dis-
pozici antigenní i PCR testy. Díky tomu jsme velmi rychle 
zvládali detekovat nové infekce a zabránit šíření do týmů, 
zařízení. Žádné z nich tak nikdy nebylo zcela vyřazeno  
z provozu. Kolegové velmi zodpovědně dodržovali veške-
rá nařízení, a stejně tak i klienti ambulantních a pobyto-
vých služeb.

Velmi si vážíme velké odpovědnosti všech pracovníků za 
služby a klienty (včetně managementu a administrativní 
části), kdy zajištění dostupnosti péče bylo prioritou, řešení 
krizových situací se stalo běžnou součástí našeho fungová-
ní. Zároveň byli všichni schopni v rámci supervizí a porad 
sdílet své obavy, úzkosti a strachy, které celou pandemic-
kou situaci doprovázely.

Reforma psychiatrické péče
I v roce 2021 jsme pokračovali v rozvoji nových přístu-
pů souvisejících s reformou psychiatrické péče. Koncept 
úzdravy je v SANANIMu již dlouhodobě zakotven, stejně 
jako fungování multidisciplinárních týmů. Díky projektu 
Adiktologické rozšířené ambulance (MZ) jsme rozšířili 
zdravotnické odbornosti o odbornost psychiatrické sestry 
a odbornost klinického psychologa. Díky projektu se také 
začalo dařit navazovat smluvní vztahy s pojišťovnami.

Case management se stává stále stabilnější metodou  
v různých službách, nejvíce je součástí Adiktologické am-
bulance, Terénních programů a zařízení COKUZ. V rám-
ci Poradny pro rodiče se dále rozvíjel case management 
celých rodin a poskytování různých služeb přímo v přiro-
zeném prostředí klienta. Psychiatři navštěvovali klienty 
doma v případě akutních stavů.

Terénní programy navázaly úzké vztahy se službami pro 
osoby bez přístřeší, společně řešily zajištění karanténních 
opatření pro naši klientelu.

Strategické plánování
Součástí projektu Podpora systémových změn v SANA-
NIMu, který finančně podpořila Nadace České spořitelny, 
bylo krom jiného i vypracování podrobného strategického 
plánu. Cílem formálního Strategického plánu je především 
pevné zakotvení organizace tak, aby dokázala efektivně
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podpořit vlastní rozvoj, aby byla dobře připravená na 
změny v řízení, a také aby měla jasně nastavené vnitř-
ní procesy a vztahy odpovídající vědeckému poznání  
a současným i budoucím potřebám organizace, jednotli-
vých zařízení a našich klientů.

Plán jsme tvořili od úrovně týmů jednotlivých zařízení 
skrze střední management až po vedení organizace tak, 
aby obsáhnul všechny klíčové typy aktivit a činností, jež 
jsou součástí poskytovaných odborných služeb i součástí 
řízení organizace. „Od samého začátku realizace projek-
tu Strategické plánování v SANANIMu bylo jasné, že se 
bude jednat o výjimečný projekt. Stejně výjimečný, jako 
je organizace sama,“ říká o projektu Z. Jiránková, externí 
konzultantka, která organizaci procesem tvorby strategic-
kého plánu provázela.

Výsledkem procesu je nová konsolidovaná organizační 
struktura organizace a komplexní plán strategických 
cílů, mezi které patří zejména:
• aktivní advokační činnost pro celospolečenskou destig-
matizaci tématu,
• zapojení se do reformy psychiatrické péče a spolupráce 
na úrovni EU,
• intenzivní spolupráce s širokou škálou zařízení poskytu-
jících navazující péči,
• posílení strukturálních vztahů s existujícími partnery  
(pojišťovny a další zdravotnická/sociální zařízení),
• rozvoj a zkvalitňování stávajících odborných služeb pro 
zajištění pokrytí všech fází závislosti klienta, včetně rozši-
řování cílových skupin,
• podpora advokačních aktivit zaměřených na reformu 
financování služeb a nalezení dlouhodobě udržitelného 
partnerství – zajištění stabilního financování.

Stalo se
• SANANIM vstoupil na další sociální síť, tentokrát na 
Instagram, s cílem přiblížit problematiku léčby závislostí 
mladším.
• Vedoucí Kontaktního centra SANANIM byl znovu zvolen 
do výboru Eurasian Harm Reduction Association.
• Zveřejnili jsme příležitostný web 30 let SANANIMu 
– www.sananim.xxx.

• Maminka bývalé klientky uspořádala pro SANANIM 
úspěšnou narozeninovou dárcovskou výzvu.
• Žádné zařízení SANANIMu nepřerušilo provoz!
• Kolegové z terénu a kontaktního centra testovali na  
covid-19 a spolupracovali s provozovateli kovidárií.
• Benefiční hudební kompilace na podporu SANANIMu se 
dočkala pozornosti v kulturních médiích.
• Díky prostředkům Magistrátu hlavního města Prahy  
a Evropské unie jsme mohli představit novou sanitku,  
s níž budeme efektivněji poskytovat zdravotní ošetření, 
testování na infekční choroby a poradenství.
• Na začátku června oslavila 30 let naše komunita  
v Němčicích.
• Participovali jsme na vzniku platformy pro odborníky na 
závislost #LearnAddiction.
• Zapojili jsme se do systému apliakce  EPP – Pomáhej 
pohybem a díky tomu získali palivo pro komunitu.
• Kolegové a klienti z Němčic pomáhali v oblasti zasažené 
tornádem.
• SANANIM se opět zúčastnil handy cyklo maratonu.
• V období mezi omezeními proběhly tradiční keramické 
trhy na Kampě.
• V Rotary Dragon Boat Charity Challenge 2021 jsme do-
sáhli na medaili.
• Konference pracovníků terapeutických komunit  
v Emauzském klášteře v Praze mohla proběhnout naživo.
• COKUZ se poprvé zúčastnil závodu Yelow Ribbon Run   
– Běhu se žlutou stužkou.
• Klienti a terapeuti se opět účastnili závodu Kolo pro život 
v Plzni.
• Ve spolupráci s Forum Film a kinem Světozor proběhla 
benefiční předpremiéra bondovky Není čas zemřít.
• Malířka Barbora Kysilková věnovala na premiéře fil-
mu Malířka a zloděj  svůj obraz do dražby ve prospěch  
SANANIMu.
• Náš pan doktor Kamil Kalina pokřtil svůj první román  
v Café Therapy.
• Stali jsme se hostiteli 5. Evropské konference Harm re-
duction v hotelu International.
• Zvítězili jsme v soutěži Neziskovka roku, kterou pořádá 
Nadace rozvoje občanské společnosti.
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Komunikace s veřejností 
a fundraising
V rámci roku 2021 se nám podařilo dokončit proces tvorby 
strategie SANANIMu v oblasti PR a fundraisingu, vytvořit 
stabilní tým s jasně vymezenými rolemi a kompetencemi 
jednotlivých členů, nastartovat model fungování PR i FR  
a jeho ukotvení v organizační struktuře.  

Na začátku roku jsme se rozhodli proniknout na další so-
ciální síť, Instagram, abychom mohli být blíž našim příz-
nivcům a podporovatelům ale rovněž i zájemcům o služby. 
Virtuální prostor je pro nás důležitý, registrujeme opět čtvr-
tinový nárůst zájmu. 

V první polovině roku byly naše aktivity omezeny vlivem 
pandemie a dlouhodobého lockdownu.  Na podzim se 
nám ovšem podařilo zrealizovat řadu akcí, mezi něž patřila 
například účast na závodu dračích lodí, kde jsme dosáhli 
jak na skvělý výsledek, tak na podporu od organizátora, 
Rotary International. Přihlásili jsme projekt do Pomáhej 
pohybem Nadace ČEZ, kde se za pouhých 14 dní do vý-
zvy zapojilo 2 349 dárců. Díky nim jsme získali příspěvek 
na nákup dřevěných pelet pro TK Němčice – Heřmaň. Za 
zmínku také stojí navázání spolupráce s Alzou či Asociací 
společenské odpovědnosti. 

Následovala benefiční předpremiéra nové bondovky  
– Není čas zemřít. Líbil se nám nejen název, ale i zájem 
našich příznivců o takovouto formu podpory SANANIMu. 
Umělkyně Barbora Barbar Kysilková nám při příležitosti 
premiéry filmu Malířka a zloděj věnovala obraz, který se 
povedlo formou aukce proměnit v podporu naší organiza-
ce, stejně jako hudební benefiční kompilaci, kterou zajistili 
muzikální kolegové z Kontaktního centra.  

Akce nebyly jen benefiční, na jaře jsme mohli představit 
zbrusu novou sanitku pro naše terénní programy, oslavili 
jsme 30 let terapeutické komunity v Němčicích, v létě jsme 
se zúčastnili handy cyklo maratonu, na podzim jsme se 
pak v odloženém formátu setkali k oslavě 30 let celého 
SANANIMu. A na závěr roku jsme se stali laureátem ceny 
Neziskovka roku 2021, kterou tradičně pořádá Nadace 
rozvoje občanské společnosti. 

Zapracovali jsme i na komunikaci dovnitř organizace. Vy-
tvořili jsme informační newsletter nejen pro příznivce, ale  
i pro zaměstnance. Novou a velmi dobrou zkušeností byla 
pak možnost stát se hostitelem 5. Evropské konference 
Harm reduction v Praze. 

 

DOSAH +24,8 %
ve srovnání s r. 2020

z 0 na 637 sledujících 

NÁVŠTĚVNOST WEBU + 19 %
ve srovnání s r. 2020
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SANANIM hostitelem  
evropské konference
V listopadu 2021 se v Praze konala 5. Evropská konfe-
rence Harm reduction, na níž se setkali odborníci působí-
cí v širší oblasti harm reduction s evropskými tvůrci politik, 
s politiky, představiteli advokacie, výzkumníky a zástupci 
médií. Třídenní konference, jejímiž hlavními organizátory 
byly Correlation European Harm Reduction Network spo-
lečně se SANANIMem a Eurasian Harm Reduction Asso-
ciation, se konala pod záštitou primátora hlavního města 
Prahy.

Konference, které se zúčastnilo okolo 400 účastníků  
z téměř 30 zemí, představila nejnovější vývoj, inovativní 
postupy a příklady dobré praxe v oblasti harm reduction 
služeb. Vytvořila prostor pro výměnu různých pohledů na 
snižování škod v jednotlivých evropských zemích a věno-
vala se také zkušenostem ze sociálního začleňování uži-
vatelů drog a jiných marginalizovaných skupin. 

Významnou součástí konference byly diskuze o důleži-
tosti národních protidrogových politik, o jejich správném 
fungování a dopadu na lidi, kteří užívají drogy, a také  

o důsledcích aktuálně se měnících drogových trhů v Evro-
pě. Důrazně zde zazněla potřeba završení mezinárodního 
úsilí v dalším společném logickém kroku s potenciálem 
dramaticky zlepšit veřejné zdraví a lidská práva – v dekri-
minalizaci užívání drog v Evropě i ve světě.

Konferenci, které se podařilo nabídnout efektivní a přiro-
zenou platformu pro vytvoření vazeb a synergií mezi ná-
rodními a evropskými organizacemi a institucemi, označili 
samotní účastníci jako nejúspěšnější a nejinovativnější  
v dosavadní řadě EHRN konferencí. 
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30 let SANANIMu
Protože v tom „správném“ roce nebylo možné se příliš 
setkávat, vydali jsme v roce 2020 alespoň knihu Sedm 
plamenů SANANIMu, která mapuje historii organizace  
a jejích služeb. Hlavně se však zaměřuje na zobrazení 
současného stavu služeb a práce s klienty, především  
z pohledu práce se vztahem jako základem terapeutické-
ho a léčebného procesu. A spoléhali jsme právě na rok 
2021.

Ale ouha, opět se covid-19 stal nepřítelem. Přesto se 
podařilo na jaře oslavit třicet let od založení komunity  
v Němčicích a v přůběhu roku jsme se snažili naše výročí 
alespoň zveřejňovat v médiích a prostřednictvím sociál-
ních sítí.

Na podzim pak došlo i na vysněnou oslavu, kdy větši-
na kolegů ze SANANIMu a mnozí příznivci obsadili loď 
Tajemství. Půvabné bylo, že se tato akce poskládala  

z geniálních vystoupení týmů jednotlivých zařízení. Byli 
jsme sami překvapeni, jak kreativní kolegové jsou, když 
se v cirkusové atmosféře střídala taneční vystoupení, 
stand-up jednotlivců, geniální produkce suchozemských 
akvabel, prezentace toho, jak se dá pracovat on-line, 
parodie na spolupráci s maďarsky hovořícími partnery… 
Byla to velká show, u které nechyběla ani břišní tanečnice  
s hadem, klaun a principálka cirkusu SANANIM!

U příležitosti našeho výročí jsme zveřejnili i malý web, kte-
rý především mapoval historii třech desetiletí a zároveň 
vyzýval k podpoře.

Jsme vděčni všem, kdo nás při příležitosti našich  
narozenin podpořili!
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Počet 
přímých 
kontaktů

16 241 2 320 33 270 8 719 3 707 44 428 21 972 5 052 2 278 1 873 502 2 160 4 532 2 439 8 577 158 070

Počet 
přímých 
výkonů

42 397 6 326 82 570 12 169 6 467 16 452 17 084 6 085 2 399 3 496 1 815 5 480 10 308 9 014 9 415 231 477

Počet klientů 
celkem 2 085 298 5 479 328 2 258 177 59 108 49 683 107 643 322 278 4 667 15 541 

Počet klientů 
uživatelů 2 085 298 5 253 298 204 60 38 108 25 662 107 105 265 260 3 669 13 437

Průměrný 
věk uživa-
telů 

39,0 39,0 38,0 38,0 33,0 24,0 38,0 34,0 33,0 37,0 35,0 30,0 32,0 36,0 31,0 34,5

Počet klientů 
neuživatelů 226 30 33 93 21 9 21 538 57 18 998 2 044

Děti v léčbě  
s matkou 21 24 15 60

Lůžkodny/ 
Klientodny 3 707 9 178 6 546 3 539 1 289 24 259

Počet lůžek 31 20 17 16 84

     

Počet klientů a výkonů (2021)

Rok v číslech 158 070

KONTAKTŮ
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67 % muži 33 % ženy15 541

KLIENTŮ KLIENTŮuživatelů

13 437

Počet klientů v přímém kontaktu dle typu zařízení/služby

393

ambulantní služby pobytové služby

nízkoprahové služby online kontakt

2 619

4 6677 862
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2000 1 045 1 945 0 237 44 42 194 0 0 0 0 0 0 3 507

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

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
2019 3 008 4 308 277 219 50 49 207 495 122 108 203 273 1 390 10 709
2020 3 063 4 387 329 183 51 49 150 496 122 114 228 241 3 321 12 734
2021 2 383 5 253 298 204 60 38 133 662 107 105 265 260 3 669 13 437

klientů 
(uživatelů)
celkem

2010

10 tisíc
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vydaných
injekčních
setů

Počet injekčních setů vydaných Terénními programy a Kontaktním centrem  (1997—2021)
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1 886 647
2020 Počet klientů KC a TP (1999—2021)
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4 tisíce

2010
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2 630
2020 Terénní  

programy
2 086 KLIENTŮ 

16 241  KONTAKTŮ

284 451
vydaných  
injekčních 
setů

průměrný denní počet  
kontaktů v sanitce2 254  poradenství

vydaných  
roušek a respirátorů

60 000

Služba se zaměřením na vyhledávání  
a kontakt se skrytou populací na otev
řené drogové scéně s cílem zmírnit 
zdravotní a sociální poškození injekčních 
uživatelů nelegálních návykových látek 
v Praze a zvýšit jejich motivaci ke změně 
životního stylu. 

Nad rámec standardní terénní práce se zařízení celý rok 2021 
výrazně podílelo na zmírnění dopadů covidu-19 a omezení jeho 
šíření jak mezi lidmi užívajícími drogy, tak do širší populace. 
Vydalo se více než 30 000 roušek, 30 000 respirátorů, 5 000 de-
zinfekcí na ruce a nespočet informačních materiálů. Realizova-
lo celkem 1 067 antigenních testů, oočkovalo celkem 206 osob 
(často klienti bez dokladů, kteří by se jinak k očkování nedosta-
li). Ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha SANANIM 
koordinoval a zajišťoval substituční léčbu a další adiktologickou 
podporu uživatelům drog, kteří byli na základě pozitivního testu 
na covid umístěni do tzv. covidária.

Po 17 letech má terénní program novou sa-

nitku, která velmi dobře slouží. Daří se udržet 

stabilní tým. Kolegyně Markéta oslavila 20 let 

v terénu, pět streetworkerů spolupracuje v jed-

nom týmu již 15 let a deset členů spolupracuje 

v rámci týmu více než 5 let. To nebývá v nízko-

prahových službách zvykem… 

Trocha radostí

56
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298 KLIENTŮ 

2 320 KONTAKTŮ

28 132
vydaných  
injekčních 
setů

998 poradenství
367 case management (výkony)

Terénní  
programy 2  
pro práci  
se specifickými 
skupinami 
TP 2 je programem zaměřeným na zdra
votněsociální terénní práci se speci
fickými a cizojazyčnými skupinami na 
otevřené drogové scéně. Klienty služby 
jsou velmi často osoby s mnohonásob
nými problémy zdravotního i sociálního 
původu. Projekt se cíleně věnuje klien
tům z romských rodin, ze zemí bývalého 
Sovětského svazu a klientům s vícečet
nými obtížemi, včetně duálních diagnóz. V uplynulém roce vzrostl objem práce především se skupinou 

klientů, kteří mají vícečetné problémy: kromě závislosti na více 
látkách, včetně alkoholu, mají somatické obtíže, trpí duševním 
onemocněním, mají dluhy, jsou bez domova či po výkonu trestu  
s neřešitelnými dluhy. Někteří jsou ve velmi špatném hygienic-
kém stavu a spolupráce s nimi je tak velmi náročná. Těmto klien-
tům se věnujeme v rámci case managementu.

307
2020
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Kontaktní
centrum
Nízkoprahové zařízení (otevřené jako 
jediné v ČR 365 dnů v roce), které po
skytuje standardní sociální a zdravotní 
služby s cílem minimalizovat zdravotní 
a sociální rizika u populace uživatelů 
nelegálních návykových látek a chránit 
společnost prostřednictvím snižování 
rizik. Pomáhá uživatelům drog ke stabi
lizaci, změně životního stylu, motivuje je 
k léčbě a k abstinenci. Poskytuje nejen 
výměnný program, testování, základní 
ošetření, ale i psychiatrickou péči, pora
denství či case management.

V roce 2021 lze za důležitý považovat především nárůst počtu 
klientů KC o 20 % (863 klientů), který je daleko za hranicí ka-
pacity zařízení, většiny služeb a intervencí i akceptovatelnosti 
lokality. Přestože nárůst významně ovlivnil naše služby, dařilo se 
nám udržet tuto rizikovou populaci v kontaktu a efektivně na ni 
působit skrze harm reduction aktivity. 

Jednou ze zásadních příčin nárůstu byla přetrvávající covid-19 
opatření a populistická rozhodnutí, která podpořila chaos a pře-
sun uživatelů mezi jednotlivými městskými částmi. Lokalita ko-
lem Anděla se tím stala velmi frekventovanou. 

... na to, že se SANANIM stal spoluorganizátorem  

a hostitelem evropské konference harm redu-

ction, kde se sešlo velké množství odborníků 

a také zástupců komunity lidí, co užívají drogy. 

Harm reduction již dávno neusiluje jen o ochra-

nu veřejného zdraví, kromě dalšího je to i pří-

stup založený na soucitu k hluboce zraněným 

lidem a na úsilí o spokojenější život v každo-

denní realitě. 

Jsme pyšní

KC

5 253

KLIENTŮ 

33 270  KONTAKTŮ

1 516 645
vydaných  
injekčních 
setů

1 979  
testů  
na COVID, 
HCV a HIV

2 904  poradenství

4 387
2020
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Centrum  
ambulantní  
detoxifikace  
a substituce
Substituční ambulance nabízí komplex
ní a specializované ambulantní služby 
směřující ke stabilizaci, úzdravě a vyšší 
kvalitě života klientů prostřednictvím 
psychiatrické péče, substitučního 
programu, psychoterapie, sociálního 
poradenství a case managementu. Pro
gram psychiatrické péče poskytuje také 
pomoc při řešení duševních onemocnění 
doprovázejících užívání drog.

Aktivně jsme se zapojili do péče o uživatele nealkoholových drog 
v pražských covidáriích. Ve spolupráci s kolegy z týmů dalších 
zařízení jsme jim poskytovali psychiatrickou a substituční péči. 
Dobrým výsledkem byla včasná odborná pomoc v nasazování 
medikace, kdy u klientů závislých na opioidech hrozilo rozvinutí 
abstinenčního syndromu ohrožujícího klienty na životě a u dal-
ších látek rozvinutí jiných dekompenzací. Předcházelo se tak  
i konfliktním situacím, kdy hrozilo sebepoškozování nebo ohro-
žování jiných osob či poškozování majetku.

CADAS

328 KLIENTŮ 
• 79 substituce
• 249 amb. léčba

1 093 psychiatrických 
vyšetření (výkonů)

3301   individuálních terapií (výkonů)

    53   skupinových terapií
3 187   farmakoterapií (výkonů)

Za radostné i velmi důležité považu-
jeme sjednání dohod o poskytování zdravotní 
péče v rámci psychiatrie s dalšími zdravotními 
pojišťovnami, protože pro tuto skupinu pacien-
tů je péče v běžných zdravotnických zařízeních 
dostupná jen omezeně.

Také nás těší, že se přes všechna pandemic-
ká omezení podařilo zachovat nabízené služby  
našeho zařízení po celý rok a nenechali jsme  
klienty „napospas“, a že nás požadavky nové  
doby naučily větší variabilitě práce a podpory  
klientů. A  že se ambulance zapojila do pilotního 
projektu MZ ČR – Rozšíření ambulantní psychi-
atrické a adiktologické péče o klienty s duální 
diagnózou.

403
2020
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Adiktologická 
ambulance
Prostřednictvím ambulantní i terénní 
formy poskytuje ambulance komplexní 
služby osobám ohroženým závislostí na 
drogách, alkoholu i psychofarmakách,  
a to i klientům s duální diagnózou či mla
distvým. Součástí nabídky je i program 
case managementu. Posláním adiktolo
gické ambulance je doprovázet a podpo
řit klienty v situaci změny.

Zařízení dobře plní svoji roli v síti služeb, v diagnostice a pá-
rování potřeb a intervencí. Kladně hodnotíme, že se podařilo 
pro klienty zajistit služby bez výraznějších omezení i v době ko-
ronavirových opatření. V roce 2021 se podařilo dokončit studii 
efektivity case managementu, což je nově zaváděná metoda do 
adiktologických služeb. Klienti zařazení do case managementu 
signifikantně lépe hodnotí svoji celkovou životní spokojenost  
a jsou spokojenější také ve všech dílčích životních oblastech. 

Jsme součástí projektu Transformace systému péče o Pražany, 
kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení 
mimo Prahu. Cílem je řešení dlouholeté institucionalizace v do-
movech se zvláštním režimem, přechod klientů do přirozeného 
prostředí a zajištění bydlení s ambulantní intenzivní podporou. 

... např. z toho, že postupné bohatnutí naší spo-
lečnosti vede také k humánnější a důstojnější 
péči o klienty se zvlášť závažnými duálními 
diagnózami. 5 klientů z DZR Svojšice úspěšně 
funguje v chráněném bydlení v Praze a dobře 
se adaptuje na samostatný život. Relapsy klien-
tů jsou jednorázové a bez závažných důsledků. 
Všichni klienti si bydlení udrželi. Také nás těší, 
že se podařilo zařadit službu case managemen-
tu (sociální služba odborného sociálního pora-
denství) do Krajské sítě sociálních služeb na 
území hlavního města Prahy.

Máme radost...

AA

322

KLIENTŮ 

248  skupinových terapií

• 171 uživatelů drog
• 94 uživatelů alkoholu
• 1 klient s nelátkovou 
   závislostí
• 56 neuživatelů

individuálních terapií6 124 

270
2020
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Ambulance  
pro gambling 
Specializované zařízení poskytující kom
plexní ambulantní služby osobám ohro
ženým hazardním hraním nebo sázením 
a jejich blízkým. Kromě vlastní psycho
terapeutické léčby poskytuje i dluhové, 
právní a sociální poradenství, krizovou 
intervenci nebo následnou péči.

I přes omezení způsobená pandemií běžely všechny aktivity plá-
nované v rámci projektu po celé sledované období bez výrazněj-
ších změn. Strukturovaný ambulantní program jsme i přes obtíže 
realizovali a jen velmi malá část klientů v tomto roce využila on-
-line kontakt. 

V roce 2021 jsme rozšířili program o další léčebnou skupinu. 
Jako velmi přínosná se ukazuje spolupráce a podpora rodiny. 
Z klientů/hráčů převažují klasičtí „čistí“ sázkaři, registrujeme 
úbytek klasických gamblerů (automaty v hernách), což přičítá-
me novému loterijnímu zákonu, vytlačení heren z měst a obcí  
a přesunu na on-line trh.

Klienti, kteří absolvují celý program včetně doléčování, „rostou“. 
Řada z nich realizuje zásadní změny v životě – ve vztahu k mi-
nulosti, blízkým, sami k sobě. Je pozitivní slyšet o znovunabyté 
důvěře partnerky, o změně či povýšení v zaměstnání, splácení 
dluhů, kdy se i v insolvenci daří důstojně žít. 

GA

Každá pozitivní změna v životě klien-

ta, která potvrzuje smysluplnost cesty  

k úzdravě. Na podzim roku 2021 byla 

GA zařazena do krajské/základní sítě 

sociálních služeb HMP.

278

KLIENTŮ  
 uživatelů 

3 345  individuálních terapií
  196  skupinových terapií

průměrná doba  
úspěšné léčby

225 DNÍ

ÚSPĚŠNOST 
• 99 ukončilo řádně 
• 61 ukončilo předčasně

FORMA HAZARDU
• 41 % sázení
• 34 % hraní
• 3,6 % gaming a burza
• 21,4 % kombinace

Radosti

241
2020



24

Denní stacionář 
– psychoterapeu
tické centrum 

Ceníme si a jsme hrdi na to, že jsme v období covidu a lockdow-
nů s celkovou atmosférou strachu a nejistoty i přes nezbytnost 
použití online nástrojů udrželi s klienty autentickou blízkost  
a vztah a neopustili je. Vážíme si i toho, že jsme dobře zvládli 
nejednoduché přechody od osobních kontaktů do on-line komu-
nikace a zpět, které nebyly jednoduché pro naše klienty ani pro 
náš tým.

Jsme také velmi rádi, že tým ustál svoji 
vnitřní proměnu a neztratil vzájemnou blízkost, 
inspiraci a tvůrčího ducha. Potěšilo nás, že přes 
všechna omezení se nám během roku podařilo 
vyjet s klienty na lyže, zdolat Sněžku, absolvo-
vat výlet se stanováním, na raftech, sjet řeku 
na kajacích i setkat se při závěrečných rituálech 
a společných Vánocích v kruhu blízkých. Velmi 
nás také těší, že s námi klienti mohou opět za-
žívat radost.
 

DST

258
KLIENTŮ 

• 204 uživatelů
• 54 dětí a blízkých

2548  individuálních terapií (výkonů)

809  skupinových terapií (výkonů)

3 707  KLIENTODNŮ

průměrná délka
úspěšně ukončené  
léčby

151 DNÍ

241
2020

Ambulantní psychoterapeutické centrum 
poskytuje poradenství, léčbu a intenziv
ní stacionární program lidem ohroženým 
důsledky užívání především nealkoho
lových drog a jejich blízkým. Intenzivní 
střednědobá léčba v rámci strukturova
ného programu usilující o stabilizaci  
a vyšší kvalitu života klientů s důrazem 
na abstinenci je realizována zejména 
skupinovou formou s každodenní docház
kou v pracovní dny.
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Terapeutická  
komunita  
Karlov 
Pobytové zařízení zajištuje rezidenč
ní léčbu osob závislých na návykových  
látkách, která se specializuje na léčbu 
mladistvých a matek s dětmi. Základním 
cílem této střednědobé až dlouhodobé 
rezidenční léčby závislých osob je inte
grace a plnohodnotné zapojení klienta do 
běžného života. Komunita přijímá do léčby  
i klient(k)y s dětmi.

Během roku 2021 probíhal program standardním způsobem, 
neomezovali jsme nijak výrazně služby, průběžně jsme při-
jímali nové klienty a covidem-19 se nenakazil jediný klient.  
Ve skupině mladistvých a mladých klientů jsme se potýkali s 
vyšší mírou fluktuace, která způsobuje problémy v sebeřízení 
komunity. 

V programu matek s dětmi se narodilo jedno zdravé dítě a byl 
celý rok stabilní. Kapacitu pro matky s dětmi jsme měli prakticky 
po celý rok naplněnou. 
 

TKK

... úspěch pilotního programu, v němž 

nezletilý klient absolvoval doléčovací 

program v TK Karlov, který jsme vy-

tvořili přímo pro něj. Programem rea-

gujeme na nedostupnost doléčovacích 

programů s chráněným bydlením pro 

nezletilé klienty. 

 

Těší nás...

9 178  LŮŽKODNŮ

• mladiství: 42 
• matky: 18

DĚTÍ v léčbě s matkou

24

průměrná délka
úspěšně ukončené  
léčby

200 DNÍ

81% OBLOŽNOST

ÚSPĚŠNOST LÉČBY 
• 19 ukončilo úspěšně 
• 32 ukončilo předčasně
• 22 pokračuje 

KLIENTŮ 

60

51
2020
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Terapeutická  
komunita 
Němčice
Zařízení nabízí pobytovou léčbu lidem  
s dlouhou drogovou kariérou a rozsáhlým 
psychosociálním poškozením. Základním 
prostředkem léčby je samotný život  
v terapeutické komunitě, dále pak také 
skupinová psychoterapie, pracovní tera
pie, zátěžové programy nebo volnočaso
vé aktivity.

V roce 2021 jsme do práce týmu implementovali metodu Human 
Centered Design, s jejíž pomocí jsme za intenzivní spolupráce  
s klienty a bývalými klienty inovovali program vzdělávání pro  
klienty v první třetině léčby. Vzdělávání teď klienty připravuje na 
vše podstatné, s čím se mohou v TK Němčice potkat – od pra-
covních funkcí a prevence předčasného vypadnutí z programu  
až po jejich práva a etické aspekty vztahů mezi klienty a pracov-
níky TK.

Při uplatňování partnerského a méně expertního přístupu potře-
bujeme, aby klienti co nejvíce rozuměli tomu, co se v TK děje,  
a dokázali k tomu zaujímat vlastní poučená stanoviska. Věříme, 
že inovovaný program vzdělávání nám přesně k tomu poslouží. 
Změna nastala také ve více interaktivní a pro klienty atraktivnější 
formě vzdělávacích modulů.

Radost nám dělají… především klienti, kte-

ří se přes desítky let trvající problémy se závis-

lostí, kriminálním způsobem života a rozmanité 

tělesné, duševní a sociální problémy zlepšují  

z měsíce na měsíc a nalézají novou naději, od-

hodlání a radost ze života.

Radost nám udělalo i to, že se podařilo vylepšit 

zázemí TK tak, aby klienti lépe a aktivněji trávili 

volný čas mezi terapií a prací. To je důležité pro 

budování vyváženého a udržitelného životního 

stylu v léčbě i po ní.

 38

KLIENTŮ 

průměrná délka 
úspěšné léčby

332 DNÍÚSPĚŠNOST
• 10 ukončilo úspěšně
• 11 ukončilo předčasně
• 17 pokračuje

+ 21 rodinných
  příslušníků

6 546  LŮŽKODNŮ
90% OBLOŽNOST

průměrný věk klientů: 38 let

TKN

49
2020
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DOC108

KLIENTŮ 

Doléčovací  
centrum  
s chráněnými 
byty 
Centrum zajišťuje klientům po léčbě  
závislostí následnou ambulantní péči  
a chráněné bydlení. Cílem je poskytovat 
klientům služby směřující k jejich so
ciální stabilizaci a k nalezení vlastního 
místa ve společnosti. Služby prostřed
nictvím podpůrných, poradenských, 
terapeutických a svépomocných aktivit 
snižují riziko relapsu závislosti. 

Od roku 2005 nabízíme službu chráněného bydlení s kapacitou 
27 lůžek na Ovčím hájku (z toho 12 lůžek pro matky s dětmi). 
Do roku 2021 prošlo tímto bydlením přes 1 000 klientů. 17 let 
plnohodnotného využívání je úctyhodné, nicméně znamená také 
značné opotřebení bytů i jejich vybavení. I proto jsme rádi, že se 
v minulém roce podařilo získat finanční prostředky na kompletní 
rekonstrukci chráněných bytů, která zásadně zvýší kvalitu ubyto-
vání a potažmo i nabízených služeb.

Od MČ Prahy 3 se nám podařilo získat do pronájmu další sociální 
byt, kde od roku 2022 budeme poskytovat dlouhodobé ubytování 
sociálně potřebným klientům po ukončení chráněného bydlení. 
Celková kapacita našich 4 chráněných bytů je nyní již 8 lůžek.

3 154  individuálních terapií
 351  skupinových terapií

3 539  LŮŽKODNŮ

50 % muži
50 % ženy

průměrná délka 
doléčování

315 DNÍ

Chráněné byty jsou klienty plně využívány  
a díky nim můžeme pomoci např. klientům  
s komplikovanou duální diagnózou zajistit dlou-
hodobé, bezpečné a stabilní ubytování bez ex-
trémních finančních nároků na uhrazení nájem-
ného a v částečně chráněném prostředí.

Co nás těší...

130
2020
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DC Doléčovací  
centrum  
pro matky  
s dětmi
Následná péče DOC je poskytována ve 
speciálním programu i matkám s dětmi. 
Program navazuje na motivační a léčeb
nou péči a zaměřuje se zejména na péči 
o dítě. Učí matky, jak se o děti správně 
postarat, jak je rozvíjet a vzdělávat, jak 
se s dětmi společně radovat. 

I rok 2021 vybočuje díky pandemii covid-19 v mnoha směrech ze 
zaběhnutých kolejí. Část nutných opatření a změn se promítla 
nejen do statistických dat, ale i do atmosféry mezi klienty, proží-
vání nastalé situace v jednotlivých osobních příbězích často plné 
obav, úzkostí, pochybností apod., omezených možností pracov-
ního uplatnění a hrozby ztráty zaměstnání, pocitu zodpovědnosti 
k sobě a okolí či sociální izolace.

... že se nám podařilo aktivně pracovat na ná-

vrhu koncepčních změn – užívání alkoholu bě-

hem závěrečných fází doléčování a struktuře 

skupinového programu (s cílem individualizovat 

podobu doléčování). 

Jsme rádi,...

DOC MAT

 25

KLIENTŮ 

348  skupinových terapií

individuálních terapií898 

DĚTÍ
v léčbě  

s matkou

15

průměrná délka 
doléčování

538 DNÍ
ÚSPĚŠNOST
• 60 % pokračuje
• 30 % ukončilo řádně 
• 10 % ukončilo předčasně

20
2020
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Centrum pro  
osoby v konfliktu  
se zákonem 
Ambulantní centrum poskytující podpo
ru, poradenství, asistenci a léčbu lidem 
ohroženým důsledky užívání nealkoho
lových drog a jejich sociálnímu okolí 
ve všech fázích trestního řízení. COKUZ 
nabízí preventivní a léčebný program pro 
uživatele drog v konfliktu se zákonem 
prostřednictvím podpůrných, poraden
ských, terapeutických a svépomocných 
aktivit s cílem motivovat klienty ke 
změně životního stylu. Služby poskytu
je přímo ve věznicích a v ambulantním 
centru.

Při ohlédnutí za rokem 2021 za velmi důležité považujeme to, že 
postpenitenciární ambulantní program nebyl pandemií omezen, 
a mohli jsme tak zůstat s klienty v přímém osobním kontaktu. 

Situace s covidem však zásadně ovlivnila náš program ve věz-
nicích. Osobní práci ve věznicích jsme na několik týdnů museli 
nahradit komunikací s klientem přes sice přímý, nicméně neo-
sobní virtuální prostor obrazovky. Věříme, že i přes značné limity 
této formy komunikace se nám ji podařilo přizpůsobit tak, že se 
klientům dostalo péče relevantní jejich potřebám. 
 

CO
KU

Z
... z nového projektu zaměřeného na case ma-
nagement ve věznicích a po výstupu z výko-
nu trestu, jehož jsme partnerem. Díky tomuto 
projektu se náš tým rozšířil o 3 nové kolegyně  
a nově jsme začali spolupracovat s věznicí 
Oráčov. Projekt se ve spolupráci s Generálním 
ředitelstvím vězeňské služby připravoval téměř  
3 roky. 

Máme radost...

683

KLIENTŮ 

Kde s klienty pracujeme
• vazba: 39
• výkon trestu: 481
• před nástupem do vězení: 11
• ambulance po propuštění: 131

1 653 korespondenční/ 
telefonické poradenství

• 662 uživatelů
• 21 rodinných
   příslušníků

„Ráda bych poděkovala celému týmu, že vytvořili skvělý pra-
covní kolektiv, do kterého byla radost se po mateřské dovole-
né vrátit. Pokud tým dobře funguje, posiluje to jeho sílu směrem  
ke klientům.“ L. Vejrychová, vedoucí zařízení

600
2020
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PS
A Pracovní 

a sociální  
agentura
Agentura pomáhá bývalým uživatelům 
i klientům v ambulantní či substituční 
léčbě uplatnit se na trhu práce. Nosným 
programem je sociální a pracovní rehabi
litace, která využívá jak vlastní pracovní 
tréninkové aktivity, tak spolupráci např. 
s Café Therapy.

V roce 2021 jsme se zaměřili na rozvoj programu sociální a pra-
covní rehabilitace. Nyní nabízíme strukturovaný rehabilitační pro-
gram sestávající z navazujících modulů. Výkonnostně nejméně 
náročným je program Sociální rehabilitace, kde se s klienty za-
měřujeme především na zpevnění stability jejich zázemí a osvo-
jení si základních pracovních a sociálních návyků. V navazujícím 
programu Pracovní rehabilitace se klienti účastní skupinových 
pracovních aktivit cíleně zaměřených na podporu pracovních 
kompetencí a vlastní sebehodnoty. Dále nabízíme Individuální 
program, kde lze pracovat na specifických dovednostech klienta 
a pomáhat je cíleně rozvíjet. Následným adaptačním programem 
před přechodem na chráněná nebo standardní pracovní místa je 
program Tréninkových pracovních úvazků, kde si klienti ověřují 
svoji kondici a připravenost. Program je strategicky sestaven mo-
dulárně, aby bylo možné do něj vstoupit a využívat takový modul, 
který odpovídá aktuální míře sociálních a pracovních dovedností 
i hendikepů daného klienta.

... jsme v prosinci 2021 uspořádali  

malou výstavu produktů našich klientů 

a velmi nás potěšilo množství pozitiv-

ních hodnocení a reakcí.
Radostně...

107

KLIENTŮ 

730 poradenství

• 45 % se záznamem  
v rejstříku trestů

761 HODIN
pracovní 
terapie

124
2020
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Poradna
pro rodiče 
Pomáhá rodinným příslušníkům uživa
telů drog zvládnout náročnou situaci 
prostřednictvím krátkodobého, střed
nědobého nebo dlouhodobého léčebně 
podpůrného ambulantního programu  
s využitím skupinové psychoterapie  
rodičů, rodinné a párové terapie či sys
tematické individuální psychoterapie  
a krizové intervence.

Ve druhém covidovém roce, navíc v roce, kdy jsme se potřetí 
během pěti let stěhovali, bylo zásadní, že se nám podařilo udr-
žet objem i strukturu služeb z předchozích let, klientů i poskyt-
nutých služeb dokonce mírně přibylo. Podařilo se to mimo jiné 
díky tomu, že jsme se dokázali pružně přizpůsobit a nabídnout 
alternativní služby on-line, nebáli jsme se covidu a ordinovali  
v rouškách a vzájemně spolupracovali. Nejvíc si ceníme toho, že 
náš tým je dlouhodobě stabilní, průběžně se vzdělává, ale pře-
devším výborně vzájemně spolupracuje, kolegové se doplňují  
a v těžkých letech si vzájemně poskytovali podporu. Pomáhá 
nám to předcházet syndromu vyhoření.

PPR

... máme z toho, že se nám daří plynule zvy-
šovat počty rodinných a párových terapií, což 
je obzvlášť u klientely mladistvých, kterých stá-
le přibývá, velmi důležité. S tím souvisí radost  
z intenzivní, lidsky příjemné a oboustranně obo-
hacující spolupráce s naší Adiktologickou am-
bulancí především právě u mladých a mladis-
tvých klientů. Potvrzuje se tím, že u této věkové 
kategorie je spolupráce s rodinou naprosto klí-
čová. Velkou radost nám v roce 2021 udělalo 
dokončení rekonstrukce, dovybavení a násled-
ně přestěhování do větších, nových a krásně 
upravených prostor, které stálo nás i vedení 
spoustu práce, ale stálo za to!

Největší radost...

  643

KLIENTŮ 

916  individuálních terapií
292  rodinných terapií

• 538 neuživatelů
• 105  uživatelů

  38  skupin pro rodiče

593
2020
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Odborné zařízení zejména pro virtuální 
platformu, vedle správy informačních 
zdrojů (drogy.net, drogovaporadna.cz) 
je autorem a provozovatelem dynamicky 
se rozvíjejících online forem léčby, jako 
jsou webové služby koncimshulenim.cz 
nebo koncimshranim.cz. (>>>)

V roce 2021 jsme pokračovali v rozvoji našich on-line služeb. 
Vzhledem k post-covidovým změnám ve vnímání terapie „na 
dálku“ jsme také hodně času trávili edukací kolegů ve využívání 
on-line nástrojů. Sami jsme se naučili uspořádat „hybridní“ kon-
ferenci, která probíhala jak naživno, tak zároveň on-line. Stále 
uvažujeme o tom, jakým způsobem on-line služby implemento-
vat i do kamenných zařízení jako formu prvního kontaktu, popří-
padě udržovacího kontaktu, pokud je klient delší dobu v pořadní-
ku. A rádi jezdíme na kole.

... nám dělá hlavně to, že Drogová poradna je 
stále jednoznačně nejnavštěvovanější virtuální 
adiktologická služba v ČR a daří se nám držet 
její odborný standard na vysoké úrovni. Pyšní 
jsme zejména na kolegy, kteří se dokázali po-
pasovat s novými typy drog a druhy závislostí. 

Radost...

DIC

DROGOVÁ PORADNA
  420 426  návštěvníků     
        1 974  zodpovězených dotazů

ÚČASTNÍKŮ 
vzdělávacích akcí

Drogové
informační  
centrum

342

• 30 % se týkalo  
   legálních drog

7 745 ZOBRAZENÍ STRÁNEK / DEN
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Drogové
informační  
centrum

Internetová  
léčebná  
intervence: 
Končim s hulenim
a Končim s hranim
Online služby pro rizikové uživatele 
konopných látek, resp. hazardní hráče. 
Svépomocné nástroje i strukturovaný 
program umožňující anonymní kontakt  
s odborníkem prostřednictvím chatu.

327

KLIENTŮ 

• 219 hráčů
• 108 uživatelů konopí

v přímém kontaktu

2 694   selftestů

   769    chatů

 3 669

UŽIVATELŮ
internetové

léčebné
intervence (ILI)

ILI

Zájem klientů o služby internetové léčebné interevnce předčil  
v roce 2021 naše očekávání, zvýšenou poptávku jsme zazna-
menali zejména v rámci Končimshranim.cz. Byli jsme tak nuceni 
navýšit kapacitu služby, abychom zajistili plynulý chod a odba-
vování klientů. Doplnili jsme tým terapeutů, který začal fungovat 
jako standardní tým v kamenném zařízení, včetně společných 
porad a supervizí. 

... máme z toho, že se on-line léčebné služby 
stávají nedílnou a důvěryhodnou součástí sítě 
adiktologických služeb. A to nejen mezi klienty, 
ale také kolegy z ostatních zařízení a organizací, 
kteří si díky zkušenostem z práce během  pan-
demie covid-19 našli k bezkontaktní formě péče  
o klienty cestu.

Největší radost...

181
2020
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Projekt Centra komplexní péče o dítě a rodinu je personálně 
malý projekt, který vznikl jako doplnění specifických adiktologic-
kých služeb a podpora pro klienty, kteří pečují o své děti anebo 
se snaží své děti získat zpět do své péče. Cílem této práce je 
umožnit dětem našich klientů vyrůstat v bezpečné, nejlépe bio-
logické rodině. Pomoc je zaměřena na ochranu dětí závislých 
rodičů a zároveň na zvýšení rodičovských kompetencí.

Po několika letech fungování této služby je více než zřejmé, že 
rodiny našich klientů jsou výrazně ohrožené sociálním vylouče-
ním, stigmatizací a vykazují menší schopnost využívat stávající 
služby určené pro práci s dětmi a rodinami. Rok 2021 se vše-
mi svými omezeními, on-line výukou, prací z domova, nároky 
na kvalitní internetové připojení, omezením sociálních služeb 
apod. tuto tendenci bohužel u našich klientů s dětmi potvrdil. 
Přes všechny tyto překážky se nám podařilo udržet s většinou 
našich ohrožených rodin kontakt, ať už osobní či telefonický,  
a díky dárcům jsme získali pro některé děti potřebné notebooky. 
Především jsme však byli i v této době schopni poskytnout kdy-
koliv nezbytnou sociální a psychickou podporu, psychologickou 
intervenci či další zprostředkovanou odbornou péči. 

CKP

Centrum  
komplexní péče  
o dítě a rodinu
Radostí je, že… i když byl pro nás 
všechny rok 2021 velmi náročný, po 
stránce přímé práce s klienty ho vnímáme 
jako velmi úspěšný.
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• ESF OPZ – Komplexní systém podpory o nejzrani-
telnější a nejohroženější uživatele návykových látek  
v souladu s principy reformy psychiatrické péče
Projekt je zaměřen na celou škálu nejohroženějších sku-
pin uživatelů návykových látek – na mladistvé uživatele 
podstupující ústavní výchovu, uživatele s duální diagnó-
zou, dlouholeté, chronické a sociálně destabilizované uži-
vatele návykových látek či na dlouhodobě hospitalizova-
né. Cílem je rozšíření metody case managementu mezi 
nejzranitelnější skupiny uživatelů návykových látek a defi-
nování postupů práce u mladistvých uživatelů podstupují-
cích ústavní výchovu.
(CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011238)

• ESF OPZ – Case management pro osoby duševně 
nemocné a sociálně vyloučené
Během projektu došlo k posílení a rozšíření case manage-
mentu v Praze pro uživatele návykových látek s další zá-
važnou psychiatrickou diagnózou. Na konci projektu byla 
zhodnocena účinnost case managementu u této specific-
ké cílové skupiny. Byl zjištěn statisticky významný rozdíl 
v hodnocení celkové životní spokojenosti při vstupu a po 
čerpání služeb case managementu. 
(CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008180)

• ESF OPZ – Inovace programu Terapeutické komuni-
ty Karlov
Přínosem byla zejména inovace programu volného času 
matek s dětmi, využívání volného času mladistvých a mla-
dých dospělých. Zároveň se podařila obnova vnitřního vy-
bavení a v neposlední řadě osvěta o programu TK Karlov 
mezi odbornou veřejností a zájemci o léčbu.
(CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014342)

• ESF OPZ – Inovace programu TK Němčice
Cílem bylo implementovat do práce týmu metodu Hu-
man Centered Design, s jejíž pomocí jsme za intenzivní 
spolupráce s klienty a bývalými klienty inovovali program 
vzdělávání pro klienty v první třetině léčby. Změna nastala 
také ve více interaktivní a pro klienty atraktivnější formě 
vzdělávacích modulů.
(CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014344)
 
• ESF OPZ – Multidisciplinární nízkoprahové rehabili-
tační služby pro závislé osoby bez domova nebo bez-
domovectvím ohrožené
Díky grantu jsme mohli rozšířit tým o 2,0 úvazku a získali 
jsme i velmi cenné nástroje pro podporu zejména sociální 
stabilizace našich klientů.
(CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017151)

• ESF OP Praha – pól růstu ČR - Nákup vozidla pro 
terénní práci na otevřené drogové scéně v hl. m. Praze
Z grantu jsme pořídili nový sanitní vůz Renault Master, 
který nahradil naši již značně opotřebenou, 17 let starou 
sanitku. Se sanitkou jezdíme třikrát týdně do blízkosti 
Hlavního nádraží v Praze, v době covidu jsme ale vyjížděli 
testovat například i do squatů.
(CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000918)

• FM EHP/Norska 2014-2021 – Systémové zajištění 
péče pro vězněné uživatele drog a její následná konti-
nuita po propuštění
Cílem projektu, v němž jsme partnerem, je vytvoření case-
managementového multidisciplinárního týmu, který bude 
pracovat s uživateli návykových látek ve vězení a po jejich 
propuštění. Kromě GŘ VS jsou našimi partnery věznice 

EU, ESF a ostatní  
zahraniční projekty
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Pankrác, Ruzyně, Vinařice a Oráčov a staráme se o re-
gion Praha a Středočeský kraj. Projekt je součástí služeb 
CADAS.

• ARP–AD – Psychiatrická ambulance s rozšířenou 
působností pro adiktologické pacienty SANANIM
Projekt je navázaný na reformu psychiatrické péče. Cílem 
je poskytovat komplexní péči pro širokou skupinu osob 
ohrožených závislostí nebo závislých v různých stádiích 
rozvoje závislosti a motivace k řešení jejich problému.  
V rámci tohoto projektu je zapojeno více odborností pra-
covníků: adiktolog, psychiatr, klinický psycholog a zdra-
votní sestra pro péči v psychiatrii. V rámci tohoto projektu 
testujeme použití nových signálních výkonů, které mají 
podpořit udržitelné financování tohoto typu zařízení a způ-
sobu práce.

• EU, Erasmus+ – Learn Addiction 
Cílem projektu bylo reagovat na identifikované vzdělávací 
potřeby odborníků v oblasti závislostí. Vznikl tak jedinečný 
program v rozsahu 150 vzdělávacích hodin formou mul-
timediálních prezentací. Partneři projektu připravili první 
otevřenou a vícejazyčnou e-learningovou platformu pro 
odborníky zaměřenou na témata: Prevence, intervence  
a léčba nelátkových závislostí a závislostí u mladistvých 
a mladých dospělých; Genderová perspektiva v prevenci, 
intervenci a léčbě závislostí a Evropské standardy kva-
lity. Projekt je ve fázi získávání odborných certifikací u 

MPSV, ČAA, MZ; vzdělávání v češtině bude dostupné na: 
https://www.cz.learnaddiction.eu/

• Gilead Sciences, s. r. o. – Edukace o infekčních one-
mocněních u lidí, kteří užívají drogy rizikovým způsobem 
Hlavním cílem bylo doplnit a rozšířit edukativní aktivity 
pro odborníky v pomáhajících profesích a stejně tak i pro 
klienty jejich zařízení (lidé užívající drogy rizikovým způ-
sobem) se zaměřením především na demytizaci a destig-
matizaci léčby HCV v ohrožené cílové skupině. Klíčové 
aktivity: edukační semináře pro odborníky a klienty; indi-
viduální a skupinové poradenství pro klienty; telefonické 
a on-line poradenství; první fáze vývoje e-learningového 
modulu zaměřeného na HCV.

•  Gilead Sciences, s. r. o. – SLTC
Cílem programu je podpora služeb a činností zaměřená 
na osvětu a podporu léčby hepatitidy C v souvislosti s ná-
rodním plánem Eliminace virové hepatitidy typu C mezi 
lidmi užívající drogy rizikovým způsobem. Projekt je za-
měřen na spolupráci pracovníka s klientem při diagnosti-
ce, zahájení a v průběhu léčby. Klíčovým úkolem je zajistit 
adherenci k léčbě a využít potenciál léčby samotné jako 
prostředku k psychosociální stabilizaci a dalším pozitivním 
změnám v životě klienta. Taková práce vyžaduje nejen 
prvky motivačních rozhovorů a  case managementu, ale 
také schopnost peer pracovníka navázat s klientem pro-
duktivní pracovní vztah.
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Audit
Zpráva nezávislého auditora
pro správní radu ústavu
SANANIM, zapsaný ústav
Ovčí hájek 2549/64a, 158 00 Praha 5
IČO: 00496090

Výrok auditora
Provedl jsem audit účetní závěrky ústavu SANANIM, z.ú., IČO: 00496090, (dále také ústav), sestavené na základě 
českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2021 a z výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2021 
a z přílohy v účetní závěrce, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. 
Údaje o ústavu jsou uvedeny v bodě 1. až 6. přílohy této účetní závěrky.
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv ústavu SANANIM, z.ú., k 31.12.2021  
a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.
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Finanční zpráva

MPSV RVKPP HMP SS HMP AS HMP ACV JHČ ÚMČ Praha Ostatní CELKEM 
TP 4 317 000 3 645 000 3 692 000 40 000 278 842 11 972 842 
TP 2 749 000 733 000 472 000 1 954 000 
KC 6 970 000 4 867 000 5 602 000 26 000 98 581 17 563 581 
DST 3 070 000 2 318 000 2 546 000 50 000 122 822 8 106 822 
CKP 789 487 369 953 1 159 440 
TKK 4 603 413 6 382 000 4 516 000 200 000 872 570 16 573 983 
TKN 3 511 930 4 552 000 3 450 000 190 000 434 588 12 138 518 
DOC 1 802 464 2 397 000 2 650 000 343 741 7 193 205 
DOC MAT 927 914 1 034 000 806 000 138 908 2 906 822 
PPR 991 000 1 459 000 846 000 280 000 2 520 3 578 520 
PSA 791 000 605 000 5 000 1 401 000 
DIC 768 000 500 000 456 122 1 724 122 
ILI 705 000 25 000 730 000 
KSHR 938 000 938 000 
CADAS 2 576 000 1 459 000 1 786 000 150 000 1 200 846 7 171 846 
COKUZ 1 811 000 965 000 371 000 225 000 266 315 3 638 315 
AA 3 272 000 620 000 1 606 000 339 661 633 600 6 471 261 
GA 3 310 000 617 000 238 600 4 165 600 
HR konf. 400 000 216 052 616 052 
COVID-19 3 571 484 3 571 484 
ACV 96 300 96 300 
Kampa 20 000 20 000 
Celkem 15 206 692 45 033 000 16 066 000 30 065 000 96 300 390 000 1 374 261 5 460 461 113 691 714 

Přehled hlavních nákladů základních projektů a zařízení v r. 2021 (Kč)
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Členům správní a dozorčí rady byla vyplacena částka 36 000 Kč.

Přehled příjmů podle zdrojů (Kč)

Státní instituce a ministerstva 60 239 692 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 15 206 692 

RVKPP, Úřad vlády ČR 45 033 000 

Městské úřady a kraje 47 991 561 
Hlavní město Praha - adiktologické služby 30 065 000 

Hlavní město Praha - sociální služby 16 066 000 

Hlavní město Praha - Program ACV 96 300 

Jihočeský kraj 390 000 

MČ Praha 1 374 261 

Příjmy z vlastní činnosti 10 087 758 
Zdravotní pojišťovny 6 324 762 

Příspěvky klientů 2 548 521 

Ostatní příjmy 303 999 

Poskytování služeb (UMČ Praha; Centrum 
sociálních služeb Praha)

376 851 

SZIF - zemědělská činnost 85 444 

Letní škola HR 244 800 

Tradiční hrnčířské trhy na Kampě 42 400 

Odborné konference 110 980 

Výnosy z prodeje majetku 50 000 

Finanční a věcné dary 2 802 560 
Nadace ČS, a.s.; Strategické plánování 1 300 000 

Česká spořitelna, a.s.; Věcný dar - 2x osobní 
automobil

359 000 

Plzeňský prazdroj, a.s.; Prevence 300 000 

Nadační fond AVAST; C19 - ubytování 
klientů

110 000 

Nadace VIA; Sbírka od individuálních dárců 109 007 

ČEPS, a.s.; Video „Může to dopadnout dobře“ 100 000 

Nadace ČEZ,  „Pelety - TKN“ 90 000 

Matěj Rybák; Dražba obrazu 65 000

Union Film, s.r.o.; Benefice - James Bond 58 786

EKOM CZ, a.s.; Odvoz a likvidace odpadu 42 640

Rotary Club (RCP); Prevence a léčba 40 000 

Alza.cz, a.s.; Podpora prevence a léčby 37 000 

Alza.cz, a.s.; Věcné dary (domácí spotřebiče) 37 826 

Veolia Energie ČR, a.s.; C19 – testy a OOP 30 000 

Šimon Robin Mach; Prevence a léčba 30 000 

Cadmium Resource Management, s.r.o. 30 000 

Sbírkový účet 25 300 

Soitron, s.r.o.; Podpora prevence a léčby 25 000 

Tools4F Finance, s.r.o., Prevence a léčba 10 000 

Nový Horizont, spol. s r.o.; Prevence a léčba 3 000 

Evropské fondy a granty, zahraniční  
granty, zahraniční projekty

15 512 645 

ESF OPZ, Komplexní systém podpory… 4 134 620 

ESF OPZ, Case management 2 132 362 

ESF OPZ, Inovace programu TK Karlov 969 868 

ESF OPZ, Inovace programu TK Němčice 1 206 700 

ESF OPZ, Multidiscipl. nízkoprahové služby 1 187 123 

ESF OPP – Pól růstu, Nákup sanitky pro TP 341 946 

FM EHP/Norska, Péče ve vězení a po 
propuštění

22 840 

ESF OPZ, Psych. ambulance s rozšířenou 
péčí

2 541 859 

Gilead 5EHRC 295 900 

Gilead SLTC 2 034 207 

Gilead EDU grant 2 338 000 

Pompidou Group - Study visit (Egypt) 200 703 

UN, ODC, EE law enforcement study visit 16 445 

Erasmus+; Learn Addiction 90 071 

Celkem SANANIM v roce 2021 136 634 215 

Odpisy z darů 1 026 328 
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Výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč)

 činnosti

hlavní hospodářské celkem

A. Náklady 131 550 48 131 598
I. Spotřebované nákupy celkem 19 831 39 19 870

1, Spotřeba materiálu 17 303 19 17 322

2, Spotřeba energie 2 528 20 2 548

II. Služby celkem 13 055 6 13 061

5, Opravy a udržování 1 105 1 105

6, Cestovné 232 232

8, Ostatní služby 11 718 6 11 724

III. Osobní náklady celkem 94 881 94 881

9, Mzdové náklady 71 218 71 218

10, Zákonné sociální pojištění 22 916 22 916

11, Ostatní sociální pojištění 285 285

13, Ostatní sociální náklady 462 462

IV. Daně a poplatky celkem 89 89

14, Daň silniční 60 60

16, Ostatní daně a poplatky 29 29

V. Ostatní náklady celkem 1 811 3 1 814

18, Ostatní pokuty a penále 3 3

20, Úroky 1 1

21, Kursové ztráty 560 560

24, Jiné ostatní náklady 1 247 3 1 250

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 
celkem

1 823 1 823

25, Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 823 1 823

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 60 60

32, Poskytnuté členské příspěvky 60 60

Náklady celkem 131 550 48 131 598
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B. Výnosy 135 894 148 136 042
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 9 840 148 9 988

1, Tržby za vlastní výrobky 1 145 146

2, Tržby z prodeje služeb 9 838 3 9 841

3, Tržby za prodané zboží 1 1

IV. Ostatní výnosy celkem 1 631 1 631

18, Jiné ostatní výnosy 1 631 1 631

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

50 50

19, Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 50 50

VI. Přijaté příspěvky celkem 16 152 16 152

27, Přijaté příspěvky (dary) 16 152 16 152

VII. Provozní dotace celkem 108 221 108 221

29, Provozní dotace 108 221 108 221

Výnosy celkem 135 894 148 136 042

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 4 344 100 4 444
34, Daň z příjmů 825 825
D. Výsledek hospodaření po zdanění 3 519 100 3 619
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AKTIVA číslo 
řádku

stav k prvnímu 
dni účet. období

stav k posled-
nímu dni účet. 

období

A. Dlouhodobý majetek celkem 001 24 792 25 288
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 010 58 839 61 298

A. II.  1. Pozemky 011 1 781 1 781

3. Stavby 013 51 000 51 000

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 014 6 058 8 127

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 019 390

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 021 879 739

A. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 022 879 739

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 029 -34 926 -36 749

6. Oprávky ke stavbám 035 -30 569 -31 167

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmot-
ných movitých věcí

036 -4 357 -5 582

B. Krátkodobý majetek celkem 041 32 465 34 793
B. II. Pohledávky celkem 052 1 169 670

B. II.  1. Odběratelé 053 217 97

4. Poskytnuté provozní zálohy 056 43 1

6. Pohledávky za zaměstnanci 058 247 105

7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veř. zdravotního pojištění 059 10

8. Daň z příjmů 060 376 59

9. Ostatní přímé daně 061 3 3

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 064 144

17. Jiné pohledávky 069 283 251

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 072 30 431 33 886

B. III. 1. Pokladna 073 1 643 1 664

3. Účty v bankách 075 28 788 32 222

B. IV. Jiná aktiva celkem 081 865 237
B. IV. 1. Náklady příštích období 082 865 237

AKTIVA CELKEM 085 57 257 60 081

Rozvaha (v tisících Kč)
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PASIVA číslo 
řádku

stav k prvnímu 
dni účet. období

stav k posled-
nímu dni účet. 

období

A. Vlastní zdroje celkem 86 49 959 52 249
A. I. Jmění celkem 87 28 923 27 594

A. I.  1. Vlastní jmění 88 26 473 27 195

2. Fondy 89 4 867 2 956

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 90 -2 417 -2 557

A. II. Výsledek hospodaření celkem 91 21 036 24 655

A. II.  1. Účet výsledku hospodaření 92 3 619

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 93 7 265

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94 13 771 21 036

B. Cizí zdroje celkem 95 7 298 7 832
B. II. Dlouhodobé závazky celkem 98 45

B. II.  1. Dlouhodobé bankovní úvěry 99 45

B. III. Krátkodobé závazky celkem 106 458 655

B. III. 1. Dodavatelé 107 269 623

3. Přijaté zálohy 109 26 26

5. Zaměstnanci 111 113 4

11. Ostatní daně a poplatky 117 53 2

17. Jiné závazky 123 -3

B. IV. Jiná pasiva celkem 130 6 795 7 177

2. Výnosy příštích období 132 6 795 7 177

PASIVA CELKEM 134 57 257 60 081
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Naše radosti

Předávání cen Neziskovka roku
Pracovník terénu během testování na covid19
Úspěch na závodě dračích lodí
V cíli cyklozávdu Kolo pro život
Zahájení 5. Evropské konference Harm reduction
Eberhart Schutz z Correlation EHRN a Jiří Richter

 (>>>)  Dražba obrazu Stigma
Hrnčířské trhy na Kampě

Slavnostní předání sanitek ve spolupráci s DropIn
Metrostav handy cyklo maraton

Oslava 30 let SANANIMu na lodi Tajemství
Konference Síťování a drogy
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