SANANIM, o. s. | kontakty

Občanské sdružení SANANIM
prevence a léčba drogových závislostí
Kancelář sdružení a sídlo
o. s. SANANIM
Ovčí hájek 2549/64a
158 00 Praha 13
tel.: 284 822 872, fax: 266 315 306
e-mail: office@sananim.cz
Terénní programy
Na Zderaze 11, 120 00 Praha 2
tel.: 224 920 577, gsm: 603 209 948
fax: 266 315 306
e-mail: street@sananim.cz
Kontaktní centrum
Osadní 2, 170 00 Praha 7
tel.: 283 872 186, fax: 283 872 258
e-mail: kacko@sananim.cz
Specializované
ambulantní služby CADAS
Spálená 12, 110 00 Praha 1
tel.: 222 924 245, fax: 266 315 306
e-mail: cadas@sananim.cz
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
Zámek 1, 387 19 Němčice u Volyně
tel./fax: 383 396 120
e-mail: nemcice@sananim.cz

Denní stacionář
Janovského 26, 170 00 Praha 7
tel.: 220 803 130, 220 800 041
fax: 266 710 489
e-mail: stacionar@sananim.cz
Doléčovací centrum
Ovčí hájek 2549/64a
158 00 Praha 13
tel.: 251 614 070, fax: 266 315 306
e-mail: aftercare@sananim.cz

Denní stacionář | kontakty

Denní stacionář je dobře dostupný
Nachází se několik desítek metrů od Veletržního paláce v Praze 7,
Holešovicích:
> 5 min. od zastávky „Strossmayerovo nám.“;
> 10 min. pěšky od stanice Metra C „Vltavská“.
Denní stacionář je otevřen pro příjem nových klientů v pondělí,
středu a čtvrtek 8–16; v úterý 8–17; v pátek 8–15 hod.
Na motivační skupiny a rodičovské konzultace je možno přijít bez
objednání.

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

drogové informační
centrum

pracovní a sociální agentura

doléčovací centrum

terapeutická komunita
Němčice

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

terapeutická komunita
Karlov

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

Specializované
ambulantní služby CADAS

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

centrum pro osoby
v konfliktu se zákonem

PORADENSKÁ LINKA: 283 872 186

denní stacionář

(je v provozu během otevíracích hodin Kontaktního centra
pondělí 13–20; úterý, středa, čtvrtek 9–20; pátek 12–20
víkendy a svátky 13–20 hod.)

poradna pro rodiče

www.sananim.cz | www.drogovaporadna.cz
www.primarniprevence.cz | www.drogovyserver.cz
kontaktní centrum

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

terénní programy

Denní stacionář | určení

Denní stacionář
je ambulantní psychoterapeutické centrum poskytující pomoc,
poradenství a léčbu lidem ohroženým důsledky užívání
nealkoholových drog a jejich blízkým. Denní stacionář může
doplňovat nebo nahrazovat ústavní léčbu, případně usnadňovat
postupný přechod z dlouhodobé léčby do fáze doléčování.
Denní stacionář je nestátní zdravotnické zařízení, které je
součástí systému prevence, péče a léčby občanského sdružení
SANANIM.

Programy Denního stacionáře
umožňují předejít hospitalizaci klienta, vyhnout se jeho dlouhodobé izolaci od prostředí a pružně reagovat na aktuální problémy
a situace v okolí klienta. Klient se učí abstinovat a řešit své potíže
v přirozeném prostředí. Služby jsou poskytovány bezplatně,
možno i anonymně.

Denní stacionář je určen
> klientům s diagnózami „škodlivé užívání“ nebo závislost na
nealkoholových drogách;
> klientům s motivací ke změně životního stylu;
> klientům se zájmem o cestu vedoucí k abstinenci;
> klientům ve věku od 16 let (horní hranice není stanovena);
> klientům s bydlištěm ve spádové oblasti (Praha a nejbližší
okolí), které umožňuje docházet či dojíždět;
> klientkám – matkám s motivací k léčbě a se zájmem
o léčbu v DST nebo o nástup v Terapeutické komunitě Karlov
(léčba společně s dítětem) a také se zájmem o celkové
řešení své situace;
> klientům i bez lékařského doporučení.

Denní stacionář | služby

SANANIM, o. s. | historie

Denní stacionář nabízí

Občanské sdružení SANANIM

denní stacionární léčebný program formou skupinové psychoterapie a socioterapie pro max. 10 osob v rozsahu 3 měsíců,
s denní docházkou vždy cca od 9 do 16 hod. každý všední den,
s podmínkou abstinence a dále:
> otevřenou ambulantní motivační skupinu 2× týdně
(úterý, čtvrtek od 10.30);
> individuální psychoterapii;
> rodinnou terapii;
> konzultace pro rodiče a partnery klientů (úterý od 17.00);
> sociální práci a poradenství;
> poradenství pro rodinné příslušníky a partnery uživatelů drog;
> speciální program pro těhotné a matky s dětmi;
> odborné konzultace a stáže.

Sdružení bylo založeno v roce 1990 jako první nestátní organizace
zabývající se problematikou závislostí na nealkoholových drogách.
Jeho základním cílem je poskytování profesionální pomoci a léčby
osobám ohroženým drogovou závislostí a provoz sítě programů
a služeb, které vytvářejí komplexní systém v oblasti prevence,
péče a léčby drogových závislostí.

Denní stacionář si klade tyto cíle
> pomoci klientům při získání náhledu na svou závislost
a na okolnosti s tím spojené;
> motivovat klienty ke zvládnutí individuálního vývoje
a aktuálních obtíží;
> pracovat s klienty na změnách ve vnímání sebe, vztahů s okolím,
nalezení svého místa ve společnosti vč. sociální integrace;
> podpora prevence relapsu s udržením abstinence.
Konečným cílem je stabilizace a lepší kvalita života, k tomu
je abstinence potřebnou, ne však jedinou podmínkou.

Tým Denního stacionáře tvoří
> psychoterapeuti, psychologové, speciální pedagogové,
psychiatr a sociální pracovnice.

Historie o. s. SANANIM
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

2001
2002
2003

Následná péče

2004

Pro klienty, kteří dokončili léčebný program v Denním stacionáři,
je zajištěna ambulantní následná péče v Doléčovacím centru
SANANIM či jinde dle dohody.
2005

2006

Program je dotován ze státního rozpočtu, z rozpočtu Magistrátu
hl. m. Prahy a příspěvků sponzorů. Za jakékoli příspěvky, pomoc
a dary předem děkujeme.

Bankovní spojení
KB Praha 8, číslo účtu: 13038-091/0100

2007

Ve spolupráci s SPM Klíčov vzniká o. s. SANANIM.
Otevření první terapeutické komunity v ČR – TK Němčice.
Zahájení programů primární prevence a vzdělávání.
Otevření Kontaktního centra pro mladé lidi v krizi
a ohrožené drogou.
Zahájení činnosti Terénních programů v Praze.
Zahájení rekonstrukce hospodářské usedlosti Karlov;
spolupráce na založení Asociace nestátních organizací A.N.O.
Otevření programů Denní stacionář a Doléčovací centrum.
Koncepční změny v řízení sdružení a založení odborné
knihovny. Zahájení programu ve Vazební věznici Ruzyně.
Zahájení provozu TK Karlov. Zahájení provozu Chráněné dílny
Doléčovacího centra.
Zahájení plného provozu Drogového informačního centra.
Česká spořitelna, a. s., se stala generálním partnerem sdružení.
Zprovoznění první internetové poradny v ČR na adrese
www.drogovaporadna.cz.
Zahájení programu pro léčbu matek s dětmi v rámci TK Karlov.
Rozšíření Terénních programů o program pro romské uživatele,
nová služba Drogového informačního centra DRAK.
Zahájení provozu CADAS, nová stránka www.odrogach.cz.
Rozšíření Doléčovacího centra o program pro matky s dětmi.
Pilotní zahájení nového programu – Poradna pro rodiče;
rozšíření Terénních programů o program pro rusky mluvící
cizince, rozšíření služeb Denního stacionáře o program
pro matky s dětmi.
Založení sociální firmy – SANANIM Charity services s. r. o.;
otevření projektu Café Therapy a zahájení činnosti Pracovní
a sociální agentury.
Vznik Centra pro osoby v konfliktu se zákonem; plné
zprovoznění Poradny pro rodiče a Tréninkového pracoviště;
aktivní účast v projektu Homeless World Cup; všechny klíčové
služby sdružení certifikovány.
Zprovoznění nových služeb v rámci projektu Promile INFO;
spuštění webové aplikace Alkotest; pořádání Národního
kvalifikačního turnaje v pouličním fotbale bezdomovců
a reprezentace ČR na Homeless World Cup v Kodani.

