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Motto

„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 ne-
úprosnou logikou – tvář utrpení, bolesti, samoty, nesvobody, 
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  nepřátel-
ské skutečnosti.“

Programové prohlášení občanského sdružení SANANIM, 1990 

ÚVOD

V  letech 2020–2021 si SANANIM připomíná 30. výročí 
svého vznikání. Tato neurčitost je dána dvěma milníky: 
v  r. 1990 bylo vytvořeno občanské sdružení SANANIM 
jako jedna z  prvních nestátních organizací, založených 
podle zákona o sdružování občanů, který Federální shro-
máždění ČSFR pokládalo za svou prioritu. V r. 1991 pak 
SANANIM zřídil terapeutickou komunitu v  Němčicích 
u Volyně jako první terapeutickou komunitu pro drogově 
závislé v tehdejším Československu.

První komunita – a tak to šlo dál. Kdysi se říkalo, že první 
sloni byli v Rusku, což nevrhá příliš dobré světlo na kon-
statování, že naprostá většina dnes existujících mimo-
nemocničních adiktologických služeb měla předchůdce 
a vzory v pracovištích SANANIM.1 Dodnes SANANIM vy-
tváří nové programy a  modality odborné péče. Co však 
stojí více za zmínku než výčet priorit a inovací, je vytvá-
ření odborné kultury. 

Od poloviny 90. let prodělávaly nestátní organizace půso-
bící na drogové scéně v ČR nesnadný přechod od spolku 
přátel k  profesionalitě poskytovatelů odborných služeb. 
Učily se mimo jiné profesionálnímu řízení a  na druhé 
straně řešily problém odbornosti, v té době ukotvené zce-
la vágně nebo vůbec ne (viz Miovský, 2007). Hledaly svou 
odbornou identitu a  cestu k  vytváření vlastní odborné 
kultury. SANANIM měl v  tomto ohledu přechod značně 
usnadněný, protože jeho zakladatelé a  nejbližší spolu-
pracovníci nebyli laici, nebyli amatéři (jedině ve smyslu 
původního latinského slova amo, amare = milovat); odbor-
nou kulturu již měli v  sobě a  tím, jak se ji snažili sami 
rozvíjet, vnášeli ji přirozeně do svého pracovního okolí. 

1 |  Výjimkou je snad jen nízkoprahové kontaktní centrum, kde primát má DROP-IN.

ETIKA A HODNOTY

Etická citlivost a hodnotové zakotvení je jedním z důvodů, 
proč odborná kultura SANANIM je skutečnou kulturou, 
nikoliv jen pragmatickou profesionalitou. Již programo-
vé prohlášení o. s. SANANIM z r. 1991 má v sobě dodnes 
silně znějící ethos a pathos. Ethos jako zvnitřnělý a žitý mo-
rálně-etický rozměr a pathos jako bytostné zaujetí, zaan-
gažovanost, nelhostejnost. Podle transakční analýzy jsou 
to významné polohy zralého dospělého Ego-stavu. Bez 
nich bychom pravděpodobně nebyli schopni svou práci 
dělat (Richterová Těmínová, Kalina, 2015). K hodnotám, či 
jak je jinde nazýváme, k „jádrovým přesvědčením“, patří 
např. přesvědčení, že s drogami není možný trvale šťast-
ný život. Může být jaksi uspokojivý přechodně, dočasně, 
„s  neúprosnou logikou“ se však zjevuje odvrácená tvář. 
To má velký význam pro naše pojetí služeb pro uživate-
le a  cílů léčby. Jsme totiž také přesvědčeni, že člověk se 
může změnit. Jsme připraveni s klientem na tom spolu-
pracovat, po cestě změny ho provázet a vytvářet prostředí 
pro změnu příhodné. Oceňujeme klienty, kteří se po cestě 
změny vydávají, a vážíme si těch, kteří ji uskutečnili. 

Ethos ani pathos neznamenají záchranářství za každou 
cenu. Naši klienti nejsou oběti a nevstupujeme do jejich 
životního scénáře jako zachránci. Pojímáme je jako hle-
dající bytosti – hledají sebe, hledají smysl, štěstí …, my 
si samozřejmě můžeme myslet, že to hledají nedobrým 
způsobem, ale snažíme se nesoudit a neodsuzovat. Věří-
me, že mají potenciál se rozhodovat a nést odpovědnost 
za své jednání. Zneužívání návykových látek a závislost 
chápeme jako poruchu celé osoby, stejně tak se odbor-
ná pomoc musí týkat celé osoby klienta. Kdysi jsme způ-
sobili rozruch na odborném fóru opakováním myšlenky 
Jaroslava Skály, že abstinence není cílem léčby, ale pro-
středkem k úzdravě, která musí zahrnovat rozvoj osobní 
identity a celkové změny životního stylu včetně životní-
ho scénáře, postojů a hodnot (Skála, 1998). Součástí na-
šich přesvědčení je také určitý spirituální, existenciální, 
morální rozměr závislostního problému i úzdravy. V ne-
poslední řadě jsme přesvědčeni, že „vztah je nositelem 
změny“ (Deitch, 1995): navázání, udržení, kultivace, 
ukončování a obnovování terapeutického či poradenské-
ho vztahu je klíčovou záležitostí v naší práci. 

VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělaný SANANIM a SANANIM vzdělávající – to je obec-
ně přijímaná a  výstižná charakteristika. SANANIM vždy 
podporoval vzdělávání svých pracovníků. Vysokoškolské 
vzdělání a  psychoterapeutický výcvik tvoří významnou 
přidanou hodnotu naší každodenní praxe. K  různým for-
mám vnitřního vzdělávání patří např. klinické dny, semi-
náře s přizvanými odborníky, vzdělávání pro terapeutické 
komunity, kazuistické semináře atd. Brzy se SANANIM 
přesvědčil, že je výhodné spojit vzdělávání vlastních pra-
covníků se vzdělávacími potřebami jiných organizací. Ve 
spolupráci s  Institutem postgraduálního vzdělávání ve 
zdravotnictví a pod supervizí European Addiction Training 
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Institute v Amsterdamu jsme začali v r. 1999 pořádat tří-
semestrové mezioborové kurzy o drogových závislostech; 
propracované kurikulum těchto kurzů se – vedle kuriku-
la obdobných kurzů pořádaných sdružením Podané Ruce 
v  Brně – stalo později předlohou studijního plánu baka-
lářského studia adiktologie (Miovský, 2007; Miovský et al., 
2014). K dalším významným činům patřil dlouhodobý kurz 
drogového poradenství a opakované kurzy pro specializaci 
adiktologů. Již více než 10 let SANANIM pořádá každoroč-
ní odborné konference a letní školy harm reduction. Několik 
klíčových pracovníků SANANIM učí ve studijních progra-
mech adiktologie na 1. LF UK. Odborná kultura SANANIM 
se stala neodmyslitelnou součástí odborného diskurzu 
v naší zemi, mnohdy jako stimulující a inovativní agens. 

TÝMOVÁ PRÁCE

„Tým je hodnota“ – tato teze patří a vždy patřila k našim 
„jádrovým přesvědčením“ (Richterová Těmínová, Kalina, 
2015). Tým poskytuje zázemí pro setkávání se se „spod-
ními proudy lidské mysli“ (Woodhams, 2001), jemuž 
jsme trvale vystaveni. Učící, podpůrné a  korigující ka-
pacity týmů jednotlivých zařízení jsou nepostradatelné 
pro práci s klienty, pro odborný i osobní růst členů týmů, 
a v neposlední řadě pro stabilní a zároveň pružné a ote-
vřené prostředí. Intervize a peer-supervize, která probí-
há na poradách týmu i mimo ně, může vyřešit nebo aspoň 
propracovat problémy, s jejichž syrovým stavem se jinde 
čeká až na vnějšího supervizora. Systematicky si povídat 
o pacientech/klientech není ztráta času. 

Učící, podpůrná a  korigující kapacita týmu je podporo-
vaná mezioborovostí. Jsme rádi, že v  poslední dekádě 
v mezioborových týmech nacházejí své místo psychiatři 
a absolventi studia adiktologie.

K mým nezapomenutelným zkušenostem s týmovou pra-
cí patří častá účast na poradách týmu Kontaktního cen-
tra brzy po mém plném zakotvení v  SANANIM koncem 
90.  let. Byl jsem svědkem i aktérem procesu, v němž se 
ze série kontaktů generoval příběh klienta. Tato jinde ne-
obvyklá kultivace nízkoprahové práce zapustila natrvalo 
kořeny v obou našich nízkoprahových týmech a odlišuje 
je od úzkého pojetí technologie harm reduction vyznáva-
ného v některých jiných organizacích.

SUPERVIZE

SANANIM byl koncem 90. let protagonistou rozvíjející se 
supervizní kultury v  adiktologických službách. Jeho in-
terní předpisy o supervizi šly daleko nad rámec tehdej-
ších požadavků a v roce 2004 sekretariát RVKPP některé 
z nich zařadil do kolekce „vzorových dokumentů“ potřeb-
ných pro certifikaci odborné způsobilosti adiktologic-
kých služeb.2 

2 |  SANANIM. (1998). Odborná garance a supervize v o. s. SANANIM. 
SANANIM. (1999). Zásady vnější supervize. SANANIM. (2000). Dohoda o vnější 
supervizi pracovního týmu. Archiv autora.

Za těmito dokumenty stála již několikaletá zkušenost 
sdružení SANANIM s vlastní supervizní praxí a přesvěd-
čení, že existence vnější supervize není jen jedním z vý-
hodných markerů kvality navenek, ale nezbytnou součástí 
odborné práce. Nepochybně v tom hrála roli psychotera-
peutická erudice zakladatelů a odborných spolupracovní-
ků sdružení SANANIM. Psychoterapeuti dokázali nahléd-
nout rizika, která přináší práce s lidskými příběhy, jako je 
zejména uvíznutí v přenosech a protipřenosech, zneužití 
moci, nadměrná očekávání, „burn out syndrom“ a jiné pro-
blémy, které vedou k poškození klienta. Nesupervidovaný 
proces byl pokládán za neprofesionální a nedůvěryhodný 
(Kalina, 2009). Rovněž v tomto ohledu si SANANIM získal 
postavení odborného vzoru pro další nestátní organizace. 

Podíváme-li se dnes na seznam supervizorů, kteří v  po-
sledních letech působili v  různých zařízeních SANANIM, 
nacházíme tam jména odborných elit s  mezinárodně 
uznávaným supervizím výcvikem, které SANANIM do-
káže přitáhnout a  jejich kvalitu využít ve prospěch týmů 
a konečně hlavně klientů. Erudovaní pracovníci SANANIM 
často také působí jako supervizoři v jiných organizacích.

VÝZKUM

SANANIM jako výzkumné prostředí, pracovníci SANANIM 
jako aktéři výzkumu – toto téma je jen zdánlivě nezvyklé. 
Často říkáme, že nás neuspokojuje dosavadní úroveň dialo-
gu mezi výzkumem a praxí a zažíváme míjení s „evidence-
-based“ přístupy a s metodologicky dokonale provedenými 
studiemi, které nám nic nového nepřinášejí (Richterová 
Těmínová, Kalina, 2015). Ze své strany však zároveň SANA-
NIM činí maximum proto, aby se příkopy mezi výzkumem 
a  praxí překlenovaly. Výsledkem je nejen řada zdařilých 
bakalářských a  diplomových prací studentů adiktologie, 
ale i několik studií, které si již získaly mezinárodní publici-
tu a na nichž se SANANIM podílel. Namátkou připomeňme 
vynikající práci bývalého pracovníka TK Němčice Martina 
Šefránka o  efektivitě léčby v  terapeutických komunitách 
(Šefránek, 2014) nebo pilotní studii o vlivu ADHD na prů-
běh a výsledky léčby v terapeutických komunitách (Kalina, 
Rubášová et al., 2014). I když se vzájemná nedůvěra mezi 
výzkumem a praxí rozpouští nesnadno, jsem přesvědčený, 
že smysluplný a eticky citlivý výzkum může odbornou kul-
turu SANANIM obohatit. A bezpočet příběhů našich klientů 
si zasluhuje zpracování. 

DUÁLNÍ PORUCHY A JEJICH 
INTEGROVANÁ LÉČBA

Ze svého pohledu musím uvést ještě jednu oblast, v níž se 
odborná kultura a  odborný potenciál SANANIM objevily 
jako inovativní a průkopnické. V USA a v západní Evropě se 
staly duální poruchy klinickým i výzkumným tématem již 
v 80. letech minulého století; v ČR se zájem o problematiku 
duálních poruch začal objevovat s jistým zpožděním, až na 
přelomu století – a je nutné říct, že hlavní impulzy k pozná-
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vání a zvládání nového fenoménu vyšly právě ze SANANIM. 
První česká studie o četnosti a diagnostickém profilu duál-
ních poruch (Kalina in Mravčík et al., 2003) byla provedená 
na pracovištích SANANIM; SANANIM jako první organiza-
ce začal zajišťovat psychiatrickou službu v terapeutických 
komunitách. V posledním desetiletí obě naše terapeutické 
komunity i další pracoviště zavedly dobrou praxi integro-
vané léčby. Psychiatr jako člen týmu, jako nezbytný článek 
všech rozměrů týmového potenciálu, to je zatím v ČR stále 
nepříliš obvyklé. O  hledání možností a  mezí integrované 
léčby duálních poruch jsme s kolegy přednesli a publiko-
vali řadu prací (souhrnně viz Kalina, Vácha, 2013). Vzhle-
dem k  tomu, že u  klientů vstupujících do léčby jsou pro-
blémy s  duševním zdravím v  současnosti spíše normou 
než výjimkou (viz např. Jeřábek, 2015), má naše snažení 
význam nejen pro SANANIM. Zjišťujeme, že některé další 
terapeutické komunity i  jiná adiktologická centra slyšely 
naše poselství „lepší už to nebude“ a zařizují se podle toho. 

ZÁVĚR

V  terapeutických komunitách SANANIM tradičně končí 
léčba rituálem sedmi plamenů. Jména těmto plamenům – 
(1) abstinence, (2) odpovědnost, (3) pokora, (4) důvěra 
a sebedůvěra, (5) moudrost, (6) životní energie, (7)  láska 
a štěstí – dal kdysi Jaroslav Skála.

Koronavirová krize, stejně jako předchozí svízelná obdo-
bí, nám ještě důrazněji připomněla, „jak důležité je neza-
pomínat v  době ohrožení na základy, ze kterých vychá-
zíme, a  vrátit se k  podstatě, ke smyslu, k  rituálům, tedy 
k tomu, co nám dodává jistotu a pomáhá obtížná období 
přežít. Našich Sedm plamenů je nám takovým osvědče-
ným průvodcem již dlouho a  hodnoty, které jednotlivé 
plameny symbolizují, nám dodávají energii k další práci 
a fungování (Richterová Těmínová, 2020). 

Tak se v našem komunitním rituálu stále spojuje tradice 
a nová doba se svými výzvami, riziky a příležitostmi. 

Skálův odkaz je často mylně a s nepochopením vykládán 
jako věčný závazek jeho léčebným pravidlům nebo jako 
svazující rigidita, ale Skála byl v  první řadě příkladem 
a učitelem inovativního myšlení, stálé cesty vpřed a cíle-
ní vždy o krok dál za současný stav věcí (viz Skála, 1998). 
V tom je SANANIM jistě dobrým dědicem adiktologického 
a psychoterapeutického patriarchy. Rozhlédneme-li se po 
naší zemi i  po zahraničí, zjišťujeme, že odborná kultura 
SANANIM je vlastně docela jedinečný fenomén. Rozhod-
ně stojí za to na něm dál pracovat. 

Poznámka autora: S laskavým svolením vedení SANANIM, z. ú., 
jsem zde mohl použít zkrácenou a upravenou verzi své již dříve 
publikované stati; viz v seznamu literatury Kalina (2020). 

V Praze dne 31. května 2021

doc. MUDr. et PhDr. Kamila Kalina, CSc. 
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
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SEDM PLAMENŮ
„V roce 1992 nebo 1993 jsem vezla jako hosta na absol-
ventskou komunitu do Němčic Jaroslava Skálu. Nově 
jsme zaváděli naše přechodové a závěrečné rituály s no-
vým rituálním předmětem – sedmiramenným svícnem. 
Cestou dostal Jaroslav za úkol, aby nám řekl sedm věcí, 
které považuje za podstatné a klíčové pro to, aby závislý 
člověk mohl uspět v životě. Jaroslav pak zbytek cesty pro-
mlčel a  na komunitě brilantně, zpaměti, bez poznámek 
pojmenoval sedm hodnot, dovedností a vlastností, které 
daly jméno sedmi postavám – plamenům nového svícnu. 
A tak pokaždé, když klient odchází po úspěšném, ale ná-
ročném ukončení léčby, je u svícnu s těmito hodnotami 
konfrontován. 

A průběžně jsme s nimi konfrontováni i my. Připomeňme 
si je tedy.“

RICHTEROVÁ TĚMÍNOVÁ, M. 2020. Našich Sedm plame-
nů. In: Maxová, V. [Ed.]. Sedm plamenů SANANIM. S. 7–9. 
Praha: SANANIM, z. ú., 2020. 

 – Plamen abstinence – abstinujme od všeho, co nám ško-
dí, od rezignace, lenosti, nespolupráce; každý z  nás si 
definujme, co je pro nás škodlivé, a zkusme se toho zříci.

 – Plamen pokory – hledejme v sobě pokoru jako největ-
šího spojence v boji s naší pýchou, buďme pokorní před 
tím, co nás povznáší, bojujme s tím, co nás ponižuje.

 – Plamen moudrosti – učme se, vzdělávejme se, hle-
dejme moudrost, ne jenom chytrost. Přejme si moud-
rost mocných, buďme si vědomi své moci a používej-
me ji moudře.

 – Plamen odpovědnosti – odpovědnost je jedním z nej-
užších pojítek s  našimi klienty. Všichni chceme být 
svobodní, zacházejme tedy s  odpovědností jako s  ru-
bem svobody.

 – Plamen životní energie – je povinností každého z nás 
hledat a udržovat zdroje vlastní energie. Bděme pečli-
vě nad prameny své energie, ochraňujme je a nenech-
me je vyschnout.

 – Plamen důvěry a  sebedůvěry – pouze díky důvěře 
v  sebe můžeme pomoci druhému. Ať je naše spolu-
práce založena na důvěře v druhého a na základě toho 
budeme vytvářet bezpečná a smysluplná společenství.

 – Plamen štěstí a lásky – hodnota nejvyšší, o kterou všich-
ni usilujeme, a celé naše pachtění je k ní nasměrováno. 
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