
je nízkoprahové zdravotnické zařízení, které uživa-
telům návykových látek starším patnácti let a jejich 
blízkým poskytuje především zdravotní, sociální 
a právní pomoc, a to i anonymně

na péči bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk, víru a náboženství, politic-1. 
ké či jiné smýšlení, národní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní nebo 
etnické menšině, sexuální orientaci, věk, duševní a fyzické vady, zdravotní stav 
i minulost nebo veřejné a majetkové postavení.

na důstojnost a respekt po celou dobu kontaktu2. 

seznámit se s filosofií a metodami léčebného programu, procesu či péče a mož-3. 
nost přiměřeně se ohledně léčby spolurozhodovat

na základní informaci týkající se aktuálních pravidel a regulace léčebného pro-4. 
gramu a zároveň informaci o sankcích, disciplinárních opatřeních a úpravách 
pravidel

podat stížnost a právo na přístup k Radě schvalující proces registrace stížností 5. 
týkajících se administrativních pravidel a regulací, sankcí, disciplinárních opat-
ření a úprav pravidel.

V Káčku ti poskytneme stejné služby jako kterémukoli jinému klientovi bez ohledu na to, 
jak vypadáš, co děláš, kolik ti je let atd.

Pracovníci v Káčku mají povinnost chovat se k tobě slušně a s respektem. 

V kontaktní místnosti jsou vyvěšeny základní pravidla pobytu v Kontaktním centru 
a informace o sankcích, která při nedodržení těchto pravidel udělujeme. 

Práva a povinnosti klienta v Káčku

KONTAKTNÍ CENTRUM

Klient má tato práva:

Poskytneme ti, budeš-li si přát, všechny dostupné informace o fungování Kontaktního 
centra. Dále máš právo být informován o jednotlivých typech léčby a o své léčbě se rozho-
dovat. Máš právo nahlížet do dokumentace, kterou o tobě vedeme.

Máš právo podat stížnost na postupy pracovníků nebo na pravidla Kontaktního centra, 
a to v písemné podobě:

vedoucímu zařízení,•	



na utajení informací týkajících se účasti klienta v programu a všech záznamů 6. 
o léčbě a o klientovi v souladu se zákony České republiky, dodržování tajemství 
na základě zásad lékařského tajemství

na svobodné a jednostranné ukončení programu v jakékoli jeho fázi bez fyzického 7. 
či psychologického nátlaku

na ochranu před skutečným nebo hrozícím tělesným trestem, šikanou před 8. 
fyzickým, citovým a sexuálním zneužíváním a před nedobrovolným fyzickým 
omezováním 

na dosažitelné ošetření kvalifikovanými odborníky, jakož i právo nabízené 9. 
odborné ošetření odmítnout

na základní a přiměřenou právní pomoc a poradenství v případě aktuální 10. 
potřeby 

na určení a vymezení zodpovědnosti pro členy léčebného týmu11. 

na podporu a pomoc i v případě předčasného ukončení programu z jakéhokoliv 12. 
důvodu a na poskytnutí informací o podobných službách 

na seznámení se s právy a povinnostmi klienta občanského sdružení SANANIM13. 

Spolupráci s Kontaktním centrem můžeš kdykoli ukončit, a to i bez udání důvodu. 

V případě, že ti hrozí týrání nebo zneužívání, ti v Káčku poskytneme přiměřenou pomoc 
a zprostředkujeme ochranu a právní pomoc.

V Káčku ti poskytneme ošetření, které jsme schopni zabezpečit našimi vyškolenými 
zaměstnanci. Nabízené ošetření můžeš kdykoliv na vlastní odpovědnost odmítnout. 

Právní pomoc a poradenství můžeš v Káčku využít každé pondělí od 13 do 20 hodin; jsme 
také schopni zprostředkovat ti kontakt na právní poradnu pro klienty.

Máš právo znát jméno, vzdělání a funkci pracovníka Kontaktního centra.  

Pokud s Káčkem nemůžeš nebo nechceš dále spolupracovat, poskytneme ti informaci 
o podobných službách jinde, které můžeš využít. 

Máš právo znát podrobně, na co máš nárok a jaké máš povinnosti.

Veškeré informace, které nám sdělíš, jsou důvěrné a bez tvého souhlasu je neposkytujeme 
žádné další instituci. 

pokud nebudeš s řešením spokojen, můžeš stížnost poslat výkonnému řediteli o. s. •	
SANANIM,
dalším orgánem, ke kterému se můžeš odvolat, je Odborná rada o. s. SANANIM,•	
nejvyšším odvolacím orgánem je Správní rada o. s. SANANIM.•	



dodržovat po vstupu do kontaktní místnosti tato základní pravidla: 14. 

je zakázána jakékoliv agrese (fyzická i slovní), a to vůči jiným klientům nebo •	
 pracovníkům Kontaktního centra

je zakázána manipulace se zbraní•	
je zakázána manipulace s drogou•	

nenarušovat svým chováním a jednáním pravidla dobrých mravů, slušného 15. 
chování, hygieny a úcty k okolí

nenavazovat osobní kontakty neslučitelné s poskytovanými službami a dále 16. 
osobní kontakty přesahující rámec účelu zařízení, včetně vztahů sexuálních

nezneužívat poskytované výhody a služby nad rámec léčebného procesu17. 

neprodleně oznámit všechny skutečnosti hodné zvláštního zřetele, které ohro-18. 
žují, narušují nebo by mohly ohrozit funkci a cíle zařízení a vztahy mezi klienty 
navzájem, stejně jako vztahy k léčebným týmům

v případě vědomě způsobené škody na majetku občanského sdružení SANANIM 19. 
za ni nese klient plnou majetkovou odpovědnost

Úplné znění pravidel je vyvěšeno na nástěnce v kontaktní místnosti.

Jako klient Káčka si nemůžeš domlouvat schůzky s pracovníky a stážisty mimo Káčko.

V kontaktní místnosti a v nejbližším okolí Káčka (alespoň do vzdálenosti 500 m) jsi povi-
nen dodržovat pravidla slušného chování.

Nesmíš zneužívat poskytnuté služby a materiál (např. ke svému obohacení).

Jsi povinen nám oznámit všechny skutečnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost a provoz 
Káčka.

Jestliže vědomě poškodíš majetek a vybavení Kontaktního centra, jsi povinen tyto škody 
plně nahradit.

Občanské sdružení SANANIM stanoví pro své klienty 
v Kontaktním centru tyto ZÁKLADNÍ POVINNOSTI:



Tento leták vznikl v rámci projektu „Zvýšení povědomí o právech uživatelů služeb 
pro osoby závislé na návykových látkách“, který byl podpořen finančními pro-
středky Evropského sociálního fondu, hlavního města Prahy a státního rozpočtu 
České republiky.

Kontaktní centrum SANANIM

Osadní 2, 170 00 Praha 7
tel.: 283 872 186
fax: 283 872 258

e-mail: kacko@sananim.cz

www.sananim.cz


