
KDY MÁME OTEVŘENO?

PORADNA PRO RODINU
Žitná 51, 110 00 Praha 1
 284 824 234
 739 268 527

 rodice@sananim.cz

Pondělí: 9.00 – 19.00
Úterý - čtvrtek: 9.00 – 17.00
Pátek: 9.00 – 15.00

Přije  je možné bez doporučení, ale po předchozím telefonickém 
objednání. Kontakt je možný i anonymně.

SPOJENÍ MHD
Poradna sídlí v centru Prahy nedaleko Václavského náměs , nejbližší 
zastávkou je I. P. Pavlova (metro C, tramvaj 4, 10, 11, 16 a 22). 

PPR
Poradna 
pro rodinu

SANANIM

SANANIM byl založen v roce 1990 jako první nestátní organizace zabýva-
jící se problema  kou závislos   na nealkoholových drogách.
Jeho základním cílem je poskytování profesionální pomoci a léčby oso-
bám ohroženým drogovou závislos   a provoz sítě programů a služeb, 
které vytvářejí komplexní systém v oblas   prevence, péče a léčby dro-
gových závislos  .

PORADENSKÁ LINKA 

602 666 415
(PO-PÁ: 13–17)

www.drogovaporadna.cz

KONTAKTY
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I. P. Pavlova

TERÉNNÍ PROGRAMY
Sokolská 26, 120 00 Praha 2
T 224 920 577, 603 209 948 
E street@sananim.cz

KONTAKTNÍ CENTRUM
Na Skalce 15, 150 00 Praha 5
T 605 240 501
E kacko@sananim.cz

ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE 
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1
T 724 521 913
E case@sananim.cz

GAMBLING AMBULANCE
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1
T 774 701 070
E gambling@sananim.cz

CENTRUM AMBULANTNÍ 
DETOXIFIKACE A SUBSTITUCE 
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1
T 603 831 815, E cadas@sananim.cz

DENNÍ STACIONÁŘ
Janovského 26, 170 00 Praha 7
T 220 803 130, 605 212 175
E stacionar@sananim.cz

TERAPEUTICKÁ KOMUNITA 
KARLOV
Karlov 3, Smetanova Lhota,  
398 04 pošta Čimelice
T 605 915 990
E karlov@sananim.cz

TERAPEUTICKÁ KOMUNITA 
NĚMČICE-HEŘMAŇ
Heřmaň 36, 398 11 Heřmaň
T 383 396 120
E nemcice@sananim.cz

DOLÉČOVACÍ CENTRUM
Ovčí hájek 2549/64a, 158 00 Praha 13 
T 284 825 817
E aftercare@sananim.cz

PORADNA PRO RODINU
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1
T 284 824 234, 739 268 527
E rodice@sananim.cz

CENTRUM KOMPLEXNÍ 
PÉČE O DÍTĚ A RODINU 
Janovského 26, 170 00 Praha 7
T 702 036 237
E pece.dite@sananim.cz

CENTRUM PRO OSOBY 
V KONFLIKTU SE ZÁKONEM
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1
T 775 766 706, E vezeni@sananim.cz

PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ AGENTURA 
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1
T 606 024 047
E agentura@sananim.cz

DROGOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
Ovčí hájek 2549/64a, 158 00 Praha 13 
T 284 822 872
E dic@sananim.cz

SANANIM z. ú.
Ovčí hájek 2549/64A
158 00 Praha 13
 284 822 872
 offi  ce@sananim.cz
 www.sananim.cz



potýkají s „drogovým“ problémem (naše služby mohou využít i  , 
kteří se u svých blízkých tohoto problému obávají, případně mají 
podezření, že dotyčný s nějakou látkou experimentuje)

 — v případech, kdy je indikována rodinná, respek  ve párová terapie, 
je klientem také samotný uživatel drog

 — pedagogové, vychovatelé, výchovní poradci a případně 
zdravotnický personál, který se s problema  kou setkává v rámci své 
profese

NAŠE CÍLE

 — poskytovat dlouhodobou a kon  nuální péči rodinám a partnerům 
uživatelů návykových látek

 — podpořit ak  vní zapojení rodiny do procesu léčby uživatele 
návykových látek

 — rodičům uživatele návykových látek, který doposud není v kontaktu 
s odborným zařízením, poskytnout poradenské a terapeu  cké 
služby 

 — prostřednictvím spolupráce s rodiči podpořit změnu rodinného 
klimatu a  m i pozi  vní změny v léčebném procesu samotného 
uživatele návykových látek

 — v indikovaných případech nabídnout rodinnou terapii, jejímž 
prostřednictvím lze podpořit léčebný proces nebo zachování 
a rozvíjení již dosažených pozi  vních  změn

 — v akutních případech nabídnout rodičům a rodinným příslušníkům 
krizovou intervenci a v indikovaných případech pak následnou 
dlouhodobější péči v rámci zařízení

 — v rámci rodinné terapie/poradenství iden  fi kovat problema  cké 
oblas   a par  cipovat na jejich řešení

 — provázet rodiče během dlouhé cesty jejich dítěte od užívání k abs  nenci

 — pomoci při udržení psychické a fyzické kondice rodičů

Očekávaným výsledkem je v ideálním případě zlepšení zdravotního 
stavu (ve smyslu soma  ckém i psychickém, psychologickém) i sociálních 
podmínek rodičů, rodiny, blízkých osob uživatele drog a potažmo i jeho 
samotného a úprava, případně zlepšení jejich vzájemných vztahů. 
Nelze-li dosáhnout výrazného zlepšení, usilujeme alespoň o stabilizaci 
v uvedených oblastech nebo čás   z nich.

Projekt PPR je realizován za fi nanční podpory Úřadu vlády 
České republiky a Rady vlády pro koordinaci pro  drogové 
poli  ky, MHMP, MPSV a ÚMČ Prahy 1.

PPR

Poradna pro rodinu poskytuje pomoc a podporu rodinným příslušní-
kům těch, kteří se jakýmkoli způsobem dostali do kontaktu 
s problema kou nealkoholových návykových látek.

Základní služby poskytuje bezplatně.

CÍLOVÁ SKUPINA

— rodiče, partneři a jiní blízcí těch, kteří se jakýmkoli způsobem 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 — poradenské služby a krizová intervence

 — osobní i telefonické konzultace 

 — individuální psychoterapie rodičů, případně jiných blízkých osob 
uživatele návykových látek

 — skupinová psychoterapie rodičů (jednou za 14 dní)

 — v indikovaných případech rodinná či párová terapie

 — zprostředkování služeb jiných odborných zařízení

 — pro odborníky konzultace a stáže

 — pro širokou veřejnost odborné konzultace




