
 

 

 

ASOCIACE MONAR V POLSKU  

Systém léčby drogových závislostí a prevence sociálního vyloučení v Polsku (rok založení: 

1978) 

MONAR je polská nevládní organizace, která nabízí odbornou pomoc: 

 drogově závislým, rodinám a příbuzným žijícím se závislou osobou, rizikové mládeži 

(rezidenční terapeutické programy, ambulantní kliniky, prevence, post-rehabilitační 

péče, snižování nepříznivých důsledků) 

 bezdomovcům, matkám s dětmi a znevýhodněné mládeži (ubytovny, chráněná bydlení, 

reintegrační služby, sociální a psychologické poradenství) 

 dětem a mládeži (programy prevence a zvyšování informovanosti zaměřené na děti a 

dospívající různého věku prostřednictvím podpory zdravého životního stylu); 

 lidem žijícím s HIV/AIDS a/nebo HCV (vzdělávání, poradenství, podpůrné skupiny, 

centra). 

 

Formálně byl MONAR založen jako asociace v roce 1981. Počátky asociace Monar jsou 

spojeny s centrem, které otevřel Marek Kotański dne 15. října 1978 v Głosków poblíž 

Garwolinu. Spolu s několika dalšími dobrovolníky přestavěl opuštěný polorozpadlý dům. 

V současnosti organizace provozuje 30 stálých rehabilitačních center a 41 ambulantních 

klinik pro osoby závislé na drogách, alkoholu a jinak závislé osoby. Rovněž provozuje asi 60 

ubytoven pro bezdomovce a osoby, kterým hrozí sociální vyloučení, spolu s velkým počtem 

ubytoven pro osoby po léčbě a informačních míst, které poskytují informace v rámci 

prevence AIDS, drogové závislosti nebo pomoc rodičům. 

 

Monar zajišťuje podporu přibližně 150 tisícům lidí ročně. 

Posláním asociace MONAR je péče o každého člověka, který se ocitl v obtížné životní situaci. 

Tato péče je poskytovaná s láskou, tolerancí a respektem lidských práv a lidské důstojnosti.  

MONAR věří, že nikdo není „ztracen“ a že každý má šanci na nové místo v životě i ve 

společnosti.  
 
MONAR podporuje život bez drog, upřímný a citlivý postoj k potřebám druhých, 

odpovědnost za vlastní život a víru v neomezené lidské možnosti. 
 
Asociace MONAR uskutečňuje své poslání tím, že vytváří a udržuje podmínky pro hodnotný a 

důstojný život. Její služby jsou nabízeny osobám, kteří žijí na okraji společnosti, osobám 

drogově závislým, bezdomovcům, nemocným, osamělým, chudým a bezmocným, osobám 

žijícím s HIV/AIDS, dětem z ohrožených skupin, politickým uprchlíkům a všem, kteří se 

nějakým způsobem ocitli v těžké situaci. 


