
Příloha č. 2 k usnesení  Zastupitelstva MČ Praha 1 číslo UZ21_0267  ze dne 16.06.2021 

 

Přidělení finančních prostředků v rámci Dotačního programu MČ Praha 1 s názvem Jednička pro rok 2021: 

 

B. protidrogová prevence 

(k rozdělení 400 000 Kč) 

 

1 

 

 

 Č
ís

lo
 ž

á
d

o
st

i 

 

POSKYTOVATEL 

SLUŽBY, IČ: 

NÁZEV 

PROJEKTU 

 

 

 

CÍLOVÁ SKUPINA A POPIS 

PROJEKTU 

 

 

CELKOVÝ 

ROZPOČET 

 

(Jiné zdroje) 

 

 

 

POŽADAVEK 

(Kč) 

 

 

 

 

SCHVÁLENÁ 

ČÁSTKA 

(Kč) 

 

1.  

 

Středisko prevence 

a léčby drogových 

závislostí Drop In 

o. p. s. 

 

Praha 1 

 

IČ: 25721259 

 

„Centrum 

metadonové 

substituce 

 I, II, III“ 

Cílová skupina: osoby závislé na 

nelegálních opiátových návykových 

látkách. 

Projekt substitučního programu je 

specificky zaměřen na poskytování 

komplexních sociálních, zdravotních a 

adiktologických služeb cílové skupině osob, 

u kterých je prokázána těžká a dlouhodobá 

závislost na vysokých dávkách látek 

opiátového typu. Skrze zlepšení 

zdravotního stavu uživatele dochází 

k zastavení rizika šíření infekcí a k ochraně 

veřejného zdraví. V současnosti je v léčbě 8 

pacientů z MČ Praha 1. 

Dotace bude použita na osobní a provozní 

náklady.  

 

9.307.841,- 

 

Vlastní zdroje, 

 státní rozpočet,  

HMP,  

Městské části, 

další zdroje 

 

 

 

 

 

48.000,- 

 

 

 

23.000,- 

 

2. 

 

 

Středisko prevence 

a léčby drogových 

závislostí Drop In 

o. p. s. 

 

Praha 1 

 

„Nízkoprahové 

středisko  

Drop In, 

 o. p. s.“ 

  

Cílová skupina: osoby závislé na 

nelegálních opiátových návykových látkách 

Služby Nízkoprahového střediska Drop In 

o.p.s. snižují zdravotní a sociální poškození 

uživatelů návykových látek a tím negativní 

dopad jejich rizikového chování na 

většinovou společnost a finanční náklady 

 

7.489.840,- 

 

Vlastní zdroje, 

 státní rozpočet,  

HMP,  

Městské části 

 

220.000,- 

 

100.000,- 
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IČ: 25721259 

státu na péči o toxikomany. Základním 

záměrem projektu je ochrana zdraví pomocí 

metody harm reduction. Nízkoprahové 

středisko Drop In má aktuálně v aktivní 

evidenci 45 osob s trvalým bydlištěm na 

Praze 1.  

Dotace bude použita na osobní a  provozní  

náklady.  

 

 

3. 

 

Středisko prevence 

a léčby drogových 

závislostí Drop In 

o. p. s. 

 

Praha 1 

 

IČ: 25721259 

 

„Adiktologická a 

AT ambulance, 

Drop In, 

 o. p. s.“ 

Cílová skupina: osoby ohrožené závislostí a 

jejich blízcí.  

V ambulanci je prováděna diagnostika, 

základní zhodnocení stavu, mapování 

potřeb a na základě toho je klientovi 

doporučen jeden z programů ambulantní 

léčby. Adiktologická ambulance má 

celopražskou působnost, činnost přináší 

prospěch obyvatelům všech městských 

částí. Předpokládaný počet uživatelů služby 

je 180/rok. 

Dotace bude použita na osobní a provozní 

náklady.                                                                                            

 

4.302.800,- 

 

Vlastní zdroje, 

 státní rozpočet,  

HMP,  

Městské části,  

 

 

36.000,- 

 

20.000,- 

 

4.  

 

SANANIM 

z. ú. 
 

Praha 5 

 

Pracoviště: 

 

„Adiktologická 

ambulance 

SANANIM“ 

Cílová skupina: uživatelé nelegálních 

návykových látek, alkoholu a 

psychofarmatik (včetně osob mladistvých). 

Adiktologická ambulance zajišťuje dva 

podprogramy pro cílovou skupinu 

mladistvých i dospělých – strukturovanou 

ambulantní léčbu a podprogram case 

 

6.868.024,- 

 

Další zdroje, 

SR – RVKPP, MZ, 

HMP,  

 

199.586,- 
 

90.000,- 
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Žitná 1574/51, Praha 

1 

 

 

IČ: 00496090 

managmentu. Poskytuje cílovým 

uživatelům komplexní terénní a ambulantní 

služby v potřebné intenzitě a kvalitě. Praha 

má nejvíce problémových uživatelů drog, 

cca 16.200. Je odhadováno, že přibližně 

10% klientů zařízení má bydliště na území 

Prahy 1.  

Dotace bude použita na osobní náklady. 

Městské části 

HMP 

 

 

5.  

 

SANANIM 

z. ú. 
 

Praha 5 

 

Pracoviště: 

Žitná 1574/51, Praha 

1 

 

 

IČ: 00496090 

 

„Poradna pro 

rodiče“ 

Cílová skupina: rodinný příslušníci a 

partneři uživatelů návykových látek, dále 

blízcí těch, případně rodiny, které se u 

svých členů potýkají s dalšími nelátkovými 

závislostmi. Poradna pro rodiče poskytuje 

krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou 

péči výše uvedeným skupinám osob, cílem 

programu je zlepšení jejich objektivních 

životních podmínek a subjektivního 

vnímání jejich situace. Poradna poskytuje 

odborné sociální poradenství a terapii. 

Celkový počet klientů byl v roce 2020 593, 

11 z nich bylo v době kontaktu obyvateli 

Prahy 1. 

Dotace bude čerpána na osobní náklady. 

 

4.275.391,- 

 

Ze státního 

rozpočtu, 

 HMP,  

Městské části,  

další zdroje 

(zdravotní 

pojišťovny)  

 

80.532,- 
 

40.000,- 

 

6. 

 

SANANIM 

z. ú. 
Praha 5 

 

Pracoviště: 

Žitná 1574/51 

 

IČ: 00496090 

 

CADAS 

SANANIM 

Cílová skupina: uživatelé opiátů 

v substituční léčbě.  

Jedním z pěti specializovaných středisek 

Adiktologické kliniky SANANIM, Žitná 

1574/51 je CADAS SANANIM,   

ambulantní zařízení, které nabízí 

psychiatrickou a substituční péči pro 

specifickou skupinu tvořenou závislými na 

nelegálních návykových látkách a alkohol. 

 

7.472.831,- 

 

Ze státního 

rozpočtu, 

HMP,  

Městské části, 

úhrady od 

uživatelů/klientů 

 

100.000,- 
 

50.000,- 
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Program pomáhá klientům zvládnout obtíže 

spojené s užíváním drog a vice se 

stabilizovat po stránce zdravotní a sociální. 

Pro tuto skupinu pacientů je péče v běžných 

zdravotnických zařízeních dostupná 

omezeně, a to především z důvodu obtížné 

návaznosti, rozsáhlé komorbidity a potřeby 

specifické a intenzivní péče. V roce 2020 

bylo evidováno 16 klientů z Prahy 1, kteří 

využívali psychiatrických, adiktologických 

a sociálních služeb. Uživateli jsou 

pravděpodobně i další rezidenti z Prahy 1, u 

nichž není zjišťováno jejich bydliště.  

Dotace bude použita na osobní náklady. 

další zdroje 

(zdravotní 

pojišťovny) 

,- 

7. 

 

SANANIM 

z.ú. 

 

Praha 5 

 

Pracoviště: 

Žitná 1574/51 

 

IČ: 00496090 

 

„Ambulance pro 

gambling 

SANANIM“ 

Cílová skupina: patologičtí hráči a jejich 

blízcí. 

Ambulance pro gambling je specializované 

zařízení poskytující komplexní ambulantní 

služby osobám ohrožených hazardním 

hraním nebo jejich blízkým. Projekt je 

v Praze ojedinělou službou, která reaguje na 

neexistenci jakýchkoli specifických služeb 

pro tuto cílovou skupinu. V roce 2020 

využilo této služby 274 osob, z toho 6 

klientů a 4 rodiny z Prahy 1. Více jak 30 

osob v roce 2019 a 2020 pracovalo na území 

Prahy 1, navštěvovalo pravidelně kasina na 

Václavském náměstí, či hráli online.  V roce 

2021 bude péče poskytována nejméně 7 

klientům z cílové skupiny s trvalým 

bydliště v Praze 1.  

 

4.760.764,- 

 

Ze státního 

rozpočtu (MPSV, 

MV ČR apod.), 

HMP,  

Městské části,  

 

 

100.000,- 
 

37.000,- 



Příloha č. 2 k usnesení  Zastupitelstva MČ Praha 1 číslo UZ21_0267  ze dne 16.06.2021 

 

Přidělení finančních prostředků v rámci Dotačního programu MČ Praha 1 s názvem Jednička pro rok 2021: 

 

B. protidrogová prevence 

(k rozdělení 400 000 Kč) 

 

5 

 

Dotace bude použita na osobní a provozní 

náklady.   

 

8. 

 

SANANIM 

z. ú. 
 

Praha 13 

 

 

 

 

 

IČ: 00496090 

 

 

 

 

„Sanitka, Práce s 

uživateli drog na 

otevřené scéně, 

Terénní pěší 

práce na území 

MČ Praha 1“ 

Cílová skupina: Osoby ohrožené závislostí 

nebo závislé na návykových látkách. 

Terénní práce probíhá v závislosti na 

pohybech otevřeného drogového trhu 

v okolí stanic metra Hlavní nádraží, 

Muzeum a Můstek.  

Obsahem projektu je práce s injekčními 

uživateli drog, a to ve formě sanitky u 

hlavního nádraží a v centru Prahy. Naplňuje 

cíle z pohledu veřejného zdraví, snižuje 

zdravotní škody a zároveň náklady 

zdravotnickým zařízením, protože včasným 

záchytem zdravotních obtíží uživatelů 

předchází hospitalizacím.  Uživatelé drog 

jsou motivováni ke změně životního stylu 

směrem k větší zodpovědnosti za své 

chování – k minimalizaci zdravotních a 

sociálních poškození spojených s  užíváním 

drog a k abstinenci od drog jako k další 

variantě budoucího života. 

Dotace bude použita na provozní náklady. 

 

12.643.264,- 

 

Ze státního 

rozpočtu,  

 HMP,  

Městské části  

 

 

92.000,- 

 

 

 

40.000,- 

  

Celkem 

   

 

 

876.118,- 

 

400.000,- 

 


