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ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ INTERVENCE KLADNO
Příspěvková organizace Středočeského kraje
Poskytovatel sociálních služeb

Představení organizace
Příspěvková organizace Zařízení sociální intervence Kladno je zřízena Středočeským krajem za účelem
poskytování sociálních služeb (zejména služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství). Ve své
činnosti navazuje na bývalou rozpočtovou organizaci zřízenou v roce 1976 pod názvem Okresní ústav sociálních
služeb a od roku 2001 příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Kladno, která po zrušení okresních
úřadů přešla od 1. 1. 2003 z vlastnictví státu do samosprávného Středočeského kraje.
Svůj současný název nese ZSI Kladno od 1. ledna 2005, kdy došlo k rozdělení center sociálních služeb s domovy
důchodců, ústavy sociální péče a pečovatelskou službou (zrušena v roce 2006). Získaly právní subjektivitu a
staly se samostatnými příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje.
Významným milníkem v činnosti organizace je 1. leden 2007, kdy nabyl účinnosti nový zákon a vyhláška o
sociálních službách, které nově upravují zejména postavení uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb, určují
formu registrace poskytovatelů, stanoví standardy kvality sociálních služeb a mění způsob jejich financování.
V minulosti Zařízení sociální intervence Kladno zajišťovalo provoz krajských zařízení pro výkon pěstounské
péče, provozování ekonomických agend a správy dalšího majetku na úseku sociálních věcí. Od 01. 01.2014
došlo k reorganizaci Zařízení sociálních služeb Kladno. Dále již nezajišťuje provoz krajských zařízení pro výkon
pěstounské péče, ukončilo také provozování ekonomických agend a správu dalšího majetku na úseku sociálních
věcí.
ZSI Kladno poskytuje 6 registrovaných služeb sociální prevence, které mají dále specifické programy:
Odborné sociální poradenství
Intervenční centrum
Azylový dům
Mobilní terénní program
Terapeutická komunita
Služby následné péče

Sídlo
Zařízení sociální intervence Kladno
Jana Palacha 1643 272 01 Kladno

Telefon: 312 292 311
E-mail: posta@zsi-kladno.cz
Datová schránka: q72mvn8
Internetová stránka: www.zsi-kladno.cz

IČ: 71234489
DIČ: CZ71234489
Číslo účtu: 35-3513370297/0100
NEJSME PLÁTCI DPH
Organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 991
Ředitelka: PhDr. Jana Petráková Tel.: 312 292 323
mail: reditel@zsi-kladno.cz
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Úvodní slovo ředitelky organizace
Vážení,
víte, že 160 ti letá éra posílání telegramů v Čechách skončila 1. 4. 2010? A už ani netušíte, co byly telegramy, a
jak se posílaly? Tak tedy telegraficky:

Zarizeni socialni intervence Kladno stale pracuje stop dalsi informace v nasledujicim textu
stop Jana Petrakova reditelka stop
No nebyla to nádhera?
Naše služby sice neposkytujeme tak dlouho, jako byly posílány telegramy, ale zase přežily rok 2000 i rok 2010 a
věříme, že budeme pro naše klienty pracovat i v roce 2020. Rok 2017 pro nás nebyl nijak převratný, ale
vzrůstající zájem o naše služby ze strany klientů a podpora k jejich poskytování ze strany našeho zřizovatele i
ostatních institucí nás těší a snad opravňuje k tvrzení, že rok 2017 byl prostě dobrý!

Kolegove stop dekuji za vasi praci stop vazim si toho stop vase reditelka stop
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Odborné sociální poradenství, program: Manželská a rodinná poradna
Popis služby
Poradna poskytuje základní a odborné sociální poradenství zejména v problematice:
osobní, párové, rodinné a sociálně právní. (Problémy v komunikaci, osamělost,
rozhodování o rozchodu/rozvodu, výchovné problémy, rodičovská spolupráce po
rozchodu rodičů, aj.).
Cílová skupina


Rodiny nebo jednotliví klienti ve věku od 16 ti let výše, kteří se v důsledku
narušení mezilidských vztahů dostávají do nepříznivé životní situace. V důsledku
těchto konfliktů ztrácí schopnost žít běžným způsobem života, např. ztrácí
schopnost pracovat a udržovat trvalé mezilidské vztahy



Cílem je pomoci najít klientovi v jeho situaci správný směr a podpořit klienta
v tom, že on sám je plně kompetentní pro řešení svých obtíží

Personální obsazení
V roce 2017 se poradna opět rozšířila, nastoupil nový kolega na pozici manželského a
rodinného poradce. Tým se tak ustálil na počtu šesti poradců psychologů a jedné
sociální pracovnice.

Statistika
Poradnu v roce 2017 navštívilo celkem 708 osob, z toho 157 osob tvořilo rodiny.
Celkem 461 lidí službu využili v roce 2017 jako noví klienti. Z celkového počtu klientů
bylo 148 dětí a mladistvých.
Ohlédnutí za rokem 2017


Zintenzivnili jsme řešení problematiky rozvodových konfliktů a jejich dopadu na
děti – využitím programu Spondea Brno, kde naše dvě pracovnice absolvovali
školení k realizaci tohoto programu – připravovali jsme první běh tohoto programu
a naplánovali etapy pro rok 2018



Proběhlo několik setkání pracovní skupiny soud, OSPOD, sociální služby s touto
tématikou



Nabídli jsme možnost konzultace terapeutickým párem muž a žena pro párovou a
rodinnou terapii – chystáme se zpracovat výstupy do odborného příspěvku, který
budeme prezentovat na setkání Asociace manželských rodinných poradců



Připravili jsme otevření terapeutické skupiny pro děti a rodiče



Otevřeli jsme skupinu pro nácvik relaxací



Zúčastnili jsme se několika interdisciplinárních setkání



Účastnili jsme se outdorové akce pro pracovníky ZSI



Dovybavili jsme prostory poradny s cílem zkvalitnění služeb pro naše klienty
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Adresa:
Zařízení sociální
intervence Kladno
Manželská a rodinná
poradna
Jana Palacha 1643
272 01 Kladno
E-mail:
poradna@zsi-kladno.cz
Telefon:
312 292 344

Intervenční centrum
Popis služby
Činnost Intervenčního centra Kladno se zaměřuje na přechodnou odbornou pomoc a
nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilím, a to i prostřednictvím
terapeutické práce s nezletilými dětmi, které v domácím násilí vyrůstají, a s osobami,
které se násilí ve vztazích dopouštějí. Vždy přitom dbáme na ochranu bezpečí a zdraví
osob ohrožených domácím násilím. Cílem práce IC Kladno je napomoci osobě ohrožené
domácím násilím vyřešit její krizovou životní situaci a vrátit ji k běžnému způsobu
života.
Naše služby: Krizová intervence, psychologická pomoc – individuální, podpůrná
skupina, právní poradenství, sociální poradenství.
Cílová skupina
Cílová skupina IC Kladno jsou osoby ohrožené domácím násilím ve věku 16 – 80 let.

Adresa:
Zařízení sociální
intervence Kladno
Intervenční centrum
(1. patro, vlevo)
Jana Palacha 1643

272 01 Kladno
Personální obsazení
Tým pracovníků IC Kladno tvoří šest profesionálů – sociálních pracovníků, psychologů,
právníka, kteří se zaměřují na problematiku domácího násilí.

E-mail:
ic@zsi-kladno.cz
Telefon:

312 292 334

Statistika
Za rok 2017 jsme měli 252 klientů, z toho v 38 případech došlo k vykázání násilné
osoby ze společně obývané domácnosti. Celkem jsme spolupracovali se 3 osobami do
18 let věku, dále s 25 muži a 224 ženami.
Věková struktura:
0 - 15 let

2

16 - 17 let

1

18 - 20 let

5

21 - 30 let

38

31 - 40 let

98

41 - 50 let

65

51 - 60 let

25

61 - 70 let

11

71 - 80 let

4

81 - a více let
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Ohlédnutí za rokem 2017
Rok 2017 nám potvrdil naši snahu a cestu, kterou jsme se rozhodli v našem kladenském centru vydat. Rozšířili
jsme služby pro celý rodinný systém zasažený domácím násilím a nabídli všem jeho členům přijetí, porozumění
a podporu k životu bez domácího násilí. Od roku 2017 naše služby aktivně využívají i ti, kteří chtějí změnit svůj
způsob chování, kterým zraňují své nejbližší rodinné příslušníky. I jim, stejně jako jejich obětem, nabízíme nový
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pohled na každodenní události, podporujeme je v uvědomění následků svého chování na druhé a nabízíme cestu
k jinému chování. Velmi vyhledávanou částí naší služby se stala psychologická podpora dětí, které v prostředí
domácího násilí vyrůstají. Vnímáme v této oblasti veliký deficit v oblasti sítě sociálních služeb, ze které ti
nejmenší často vypadávají, popř. jsou nuceni vyhledat službu, která je primárně zaměřena jiným směrem.
Výhled na rok 2018
Do roku 2018 vzhlížíme s očekáváním morální a profesní podpory našeho pojetí sociální služby intervenční
centrum, jejímž cílem je práce se všemi aktéry domácího násilí s cílem primární, ale i sekundární prevence
výskytu tohoto sociálně patologického jevu v české společnosti.
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Azylový dům
Popis služby
Toto zařízení poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Azylový dům byl po nutných úpravách
uveden do provozu dne 1. října 1992 jako prvé zařízení tohoto druhu ve Středočeském
kraji. Uživatelům je dále poskytována pomoc při uplatňování jejich práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. (Vyřizování běžných osobních záležitostí,
pomoc v kontaktu s příp. rodinou)
Cílová skupina
Azylový dům Kladno-Dubí je určen pro muže i ženy nad 18 let do 64 let v nepříznivé
sociální situaci.
Personální obsazení

Adresa:
Zařízení sociální
intervence Kladno
Azylový dům
Kladno-Dubí
Ke Křížku 777
272 03 Kladno – Dubí

Chod azylového domu a sociální práci s klienty zajišťuje vedoucí zařízení, externě
dochází speciální pedagog – sociální pracovník. Dále zde působí tři vrátní a dva
pracovníci v sociálních službách.

E-mail:
ad@zsi-kladno.cz
Telefon:
312 285 579

Statistika


Celkem 60 klientů



Průměrný věk 51,4

Ohlédnutí za rokem 2017


Účastnili jsme se veřejné výzvy „Valinka, sběr víček“ k podpoře léčby závažně nemocného dítěte



Byli jsme zapojeni v krajském Operačním programu pro Středočeský kraj „Zaměstnanost“



Obnovili jsme vybavení 5 ti pokojů novým nábytkem a rozšířili počet chladniček k zapůjčení



Do programu AD jsme zařadili prvky komunitní práce - realizovali jsme pravidelná měsíční setkávání
klientů s pracovním týmem AD a ředitelkou organizace za účelem diskuse o možnostech zlepšování kvality
poskytované služby, společně se rozhodovalo o vybavení AD, řešily se sociální otázky. Společně jsme
oslavili Vánoce, Velikonoce a prožili další společné akce.



Další důležitou změnou (a komunitním prvkem) bylo zařazení ranních schůzek ve společenské místnosti,
určené pro ty, kteří nepracovali. Byl zde prostor na dotazy i na zpracovávání denních plánů a jednalo se tak
především o nácvik denních stereotypů.

8

Mobilní terénní program
Popis služby
Terénní program harm reduction je mobilní terénní program určený pro uživatele
návykových látek od 16 let s působností v Kladně, Slaném, Unhošti, Stochově a
okolních obcích. Služba je poskytována bezplatně a v případě zájmu klienta i
anonymně. Terénní pracovníci se pohybují jeden den v týdnu v odpoledních hodinách
ve vytipovaných lokalitách v jednotlivých oblastech. Terénní program zahrnuje:


Poskytování informací o dané problematice (informace o bezpečném braní,
kontakty na organizace zabývající se léčbou závislosti atd.)



Výměnu injekčního materiálu a poskytování základního zdravotnického materiálu



Sociální práci – např. pomoc se zajištěním dokladů totožnosti, sociálních dávek,
registrace na úřadu práce atd.



Pomoc v kontaktu s podpůrnými institucemi, s osobami blízkými, s rodinou (pokud
je to zájem klienta)

Cílová skupina
Osoby ohrožené závislostí na návykových látkách, které se pohybují na otevřené a
polootevřené drogové scéně v regionech Kladna, Slaného, Stochova a Unhoště a
zneužívají návykové látky, převážně nitrožilním způsobem. (Pokud je podezření, že se
jedná o nezletilého pod 15 let či dítě, upozorní TP vedoucího programu a hledají se
možnosti pomoci v těchto případech).

Adresa:
Zařízení sociální
intervence Kladno
Mobilní terénní
program
Jana Palacha 1620
272 01 Kladno
Kontakt
Terénní pracovník:
Telefon: 602 660 822
E-mail:
teren@zsi-kladno.cz
FB:
Mobilní terénní
program ZSI Kladno

Personální obsazení
Tým tohoto programu tvoří vedoucí programu a terénní pracovníci.

Statistika


Spolupráce se 70 klienty (Klienti vykazují průměrný věk 37 let, což se oproti minulému roku neliší. Obecný
trend je zvyšující věk klientů. Vyšší podíl zastoupení mají muži)



Provedeno 1179 kontaktů (Zaměřeno převážně na výměnný program, zahrnut i telefonický kontakt)



Vyměněno 33 806 injekčních stříkaček (Vyjma města Stochova se nárůst výměn oproti minulým rokům
zastavil, ponížení je téměř o 6 tis. ks injekčního materiálu za rok)

Ohlédnutí za rokem 2017
 Udržovali jsme styl služby v pojetí, které razíme od jejího vzniku – tj. zajišťujeme pouze naprostý základ
(tedy nerozmazlovat klienty, důraz na motivaci klientů k léčbě, pro něž je stále nabízen specifický
nízkoprahový program, který nabízí poradenství a psychoterapii)


Nezachytili jsme žádný nový trend v podobě nových typů syntetických drog, či nově vzniklých skupin
uživatelů. Situaci v odloučených lokalitách neznáme, neboť zde služby MTP nevykonáváme z důvodu
bezpečnosti samostatně fungujícího terénního pracovníka.



Absolvovali jsme řadu odborných setkání, stáží a seminářů (Seminář pro preventisty MP, Stáž v KC
Kolín,..)
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Terapeutická komunita
Popis služby
Služba terapeutické komunity nabízí pobytový resocializační program lidem, kteří mají
problém se závislostí na návykových látkách. Jedná se o městskou komunitu se
zaměřením na doléčování, a proto mnoho aktivit našich klientů probíhá mimo areál
komunity. Základním cílem služby je celková změna chování a postojů směrem
k proabstinenčnímu způsobu života, přijetí zodpovědnosti za vlastní život, získání
dovedností pro výhodnější sociální fungování ve smyslu zařazení se do běžného života
v oblasti profese, bydlení, vztahů.
Cílová skupina
Služba je určena těm, kteří absolvovali základní krátkodobou léčbu závislostí a rozhodli
se upevnit své rozhodnutí proabstinenčního způsobu života. Terapeutická komunita se
nezaměřuje pouze na drogově závislé, ale pracuje i s lidmi s lékovou závislostí,
závislostí na alkoholu i patologickými hráči.
Personální obsazení
Pestrý, multioborový tým terapeutické komunity tvoří celkem 10 pracovníků z oblasti
adiktologie, sociální práce,

práva i ekonomických věd proškolený pro výkon

terapeutické práce se závislými klienty. Tým se pravidelně vzdělává, je pod odbornou
supervizí.

Adresa:
Zařízení sociální
intervence Kladno
Terapeutická komunita
Kladno-Dubí
ul. Gen. Eliáše 483
272 03 Kladno - Dubí
Vedoucí TK:
Bc. Jana Mirková
E-mail:
tk@zsi-kladno.cz
Telefon: 727 941 733
FB:
https://www.facebook.
com/TKKladno.Dubi/

Statistika


Celkový počet klientů 33, z toho ženy 14, muži 19



Průměrná doba jednoho klienta strávená v komunitě, je 106, 75 dnů, průměrný věk
klientů činil 35, 1



k 31.12 abstinujících a žijících mimo TK z roku 2017 a o kterých víme je 13

Ohlédnutí za rokem 2017


Nastoupili dva noví terapeuti, jeden po 10 letech odchází do soukromé praxe



Pořídili jsme nové vybavení TK pro zlepšování služeb klientům – nová sušička, myčka nádobí



Absolvovali jsme řadu školení a seminářů, včetně odborných konferencí - Aktivní účast na 9. adiktologické
konferenci



Klienti se aktivně zapojovali do místní komunity – podporovali psí útulek – ve volném čase pomáhali venčit
osamělé psy, darovali psí konzervy, účastnili se sbírky nepotřebného oblečení a bot pro organizaci KC
Stage5

Na základě informací, které máme od dlouhodobě abstinujících klientů, můžeme říct, že naše práce má smysl. O
sňatku nás letos informovali dva exklienti, kteří u nás absolvovali léčbu v letech 2008/2009, dalším dvěma se
narodil potomek, a jedna klienta se přišla pochlubit, že čeká rodinu a studuje VŠ.
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Certifikát k 10. výročí abstinence jsme předali na rodinné terapii muži, který žije spokojený život, má spoustu
koníčků a přátel, mezi které počítá i nás, terapeuty a klienty TK.

Rozloučení
s rokem 2017 v
TK
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Služby následné péče (pobytová forma)
Popis služby
Následná pobytová péče je komplexní doléčovací pobytový program, jehož cílem je
bezpečný návrat lidí ohrožených závislostí na návykových látkách, alkoholu či
gamblerství do běžného života, sociální a společenská stabilizace a v neposlední řadě
prevence relapsu. Je určen osobám, které se aktuálně nacházejí bez přístřeší či nemají
možnost zajistit si bezpečné prostředí pro svůj domov, a které chtějí i nadále pokračovat
v doléčovacím procesu své započaté léčby závislostí.
Cílová skupina
Klienty jsou osoby nad 18 let věku s ukončenou ústavní léčbou/ ukončenou léčbou
komunitního typu/ ukončenou intenzivní ambulantní nebo stacionární léčbou/ osoby,
které absolvovali výkon trestu v úseku specializovaného oddělení nebo osoby v sociální
a životní situaci způsobené zejména důsledky závislosti.

Adresa:
Následná pobytová
péče
Gen. Eliáše 483
272 03 Kladno – Dubí
E-mail:
tk@zsi-kladno.cz

Personální obsazení
Na chodu následné pobytové péče se podílí terapeut a garant programu.

Telefon:
603 242 807

Statistika


Počet osob, kterým bylo poskytnuto chráněné bydlení – 8 (5 mužů, 3 ženy),
průměrný věk 35 let



U dvou klientů se jednalo o alkoholovou závislost, u ostatních o polymorfní
závislost



Z osmi klientů došlo v jednom případě k relapsu a v druhém k recidivě do 1 roku

Ohlédnutí za rokem 2017
Na základě zkušenosti 3 letého fungování služby jsme si uvědomili, že prostory jsou vhodné maximálně pro 5
osob, ideálně pro 4. Klienti chráněného bydlení se 2x účastnili, spolu s klienty a terapeuty TK, intenzivního
víkendového psychoterapeutického programu - rodinné terapie. Vzhledem k vyššímu věku klientů se ukazuje, že
rodiče už zájem nemají, partneři buď už nejsou, nebo nejsou ochotni investovat do vztahu, a pokud je klient v
novém vztahu, tak se tito obvykle zdráhají přijít. Častým důvodem neúčasti blízké osoby se jeví nedostatečně
motivovaný klient. Změnit to, je cílem pro nastávající období.
Klienti nadále využívali individuálních pohovorů s klíčovým pracovníkem v ambulanci, kam zároveň docházeli
do ambulantní doléčovací skupiny, kde se setkávali s jinými lidmi, kteří absolvovali základní léčbu v PN nebo
motivační program ZSI Kladno a spoustu situací řeší v běžném životě bez opory chráněného prostředí.
Klienti měli možnost kontaktu se sociální pracovnicí v místě chráněného bydlení.
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Služby následné péče (ambulantní forma), Ambulantní program pro dospělé
Popis služby
Hlavním cílem ambulantního adiktologického programu je podpora (pomocí skupinové
i individuální terapie) klienta v abstinenci v podmínkách jeho běžného života, tedy na
základě jeho rozhodnutí, popř. po návratu z některého z typů léčebných programů.
Cílová skupina
Služba je určena osobám nad 18 let. Služba je veřejná, bez ohledu na pohlaví a rasovou
příslušnost klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské
postavení. Je určena pro osoby česky mluvící, sebeobslužné a bez mentálního a
smyslového postižení. Vzhledem k zaměření programu na různé formy závislosti bez
rozdílu, zda jde o alkoholovou, drogovou závislost či gambling, je nezbytné pro
efektivitu programu zaměření klienta na plnou abstinenci bez rozdílu primární
diagnózy. Toto specifikum je vstupní podmínkou do programu.
Personální obsazení
Stabilní tým šesti zkušených terapeutů, včetně terapeuta – bývalého uživatele.

Adresa:
Adiktologie
Jana Palacha 1620
Kladno 27201
1. patro
Telefon:
312 292 340
E- mail:
info@zsi-kladno.cz

Struktura skupinových programů

Ohlédnutí za rokem 2017
Rok 2017 se nesl v duchu velké organizační změny, a to rozdělení služby následné ambulantní adiktologické
péče na službu určenou pro dospělé a na adiktologickou dorostovou ambulanci (ADA+). Toto rozdělení si s
sebou neslo i personální změny, které osobně pocítili někteří z klientů, jimž se obměnil terapeutický tým ve
skupinových programech. Myslíme si, že citlivým přístupem původních i nových terapeutů byl proces dobře
ošetřen, a že nezanechal v jednotlivých programech "šrámy" ve vztazích a psychoterapeutickém procesu vůči
klientům.
Personálními změnami se také usadilo rozložení jednotlivých typů programů, což dovolilo individuálněji
reagovat na potřeby jednotlivých klientů v otázce typu terapeutického programu - vedle základní skupinové
psychoterapie mohou klienti využívat také nabídku individuální, párové či rodinné psychoterapie. Za zmínku
dále stojí, svým způsobem, specifické terapeutické programy, které jsou pro naší službu typické svoji
"sezónností". Jde o vícedenní intenzivní rodinnou terapii (pořádanou TK Kladno-Dubí), která probíhá v jarních a
podzimních měsících, zážitkový outdoorový terapeutický program v letních měsících a vánoční setkání klientů.
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Služby následné péče (ambulantní forma),
Ambulantní program pro „skorodospělé“ (Ada+)
Popis služby
Tato služba nabízí dlouhodobou a systematickou práci s celým rodinným systémem, kde
je podezření nebo už je diagnostikována závislost na návykových látkách (např.
marihuana, pervitin, alkohol a jiné drogy, energetické nápoje), léková závislost,
gambling, sázení nebo závislost na vztazích či informačních technologiích (sociální
sítě). Součástí jsou terapeutické programy pro celou rodinu, tréninkové a
socioterapeutické aktivity a psychiatrická diagnostika. Dále je to osobní rozvoj
v tématech běžného života, která se už nemusí nutně týkat závislosti (např. vztahy v
rodině).
Kontakt
Ambulance Ada+

Cílová skupina
Pro "skorodospělé" (11-19 let), kteří se cítí být v pasti závislosti (internet, marihuana,
alkohol, drogy, sázky atd.), nebo v pasti tzv. návykového chování (nejedná se o
závislost, ovšem způsoby chování dětí se často neslučují s očekáváním rodičů - kouří,
nedodržuje sliby, nechodí do školy, nejí, nespí, stále sedí u PC atd.).

Jana Palacha 1620
(2. patro)
Kladno 272 01
Email:
ada@zsi-kladno.cz
Telefon:
312 292 339

Personální obsazení
Během roku 2017 se tým zformoval tak, že ho tvoří 4 terapeuté a 1 sociální pracovnice
Struktura skupinových programů

Statistika
Viz tabulka – Ambulantní doléčovací program.
Ohlédnutí za rokem 2017


Zorganizovali jsme 1x příměstský tábor pro děti, 2x rodinnou dlouhodobou terapii



Prezentovali jsme naší službu na 35 místech - konference regionální i mezinárodní, v Senátu PČR, v
různých institucích - proběhlo 24 setkání se zástupci sociálních služeb v regionu, dále pak v denním tisku a
v TV - 18x za rok 2017



Podíleli jsme se na preventivním primárním programu ZŠ a SŠ (160 dětí) a zároveň uskutečnili 8 přednášek
pro rodiče dětí ze základních škol na téma kyberprostoru, bezpečnosti na internetu a co dělat proto, aby mé
dítě nezačalo brát drogy



Jsme součástí přípravných poradních výborů a komisí Středočeského kraje
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Vytvořili jsme neformální skupinu - sekci - dětských a dorostových adiktologických ambulancí, 4x za rok
proběhlo setkání, kde jsme si předávali vzájemně své zkušenosti a plánovali další rozvoj ambulance
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Společná statistika ambulantních adiktologických programů
ADIKTOLOGIE Zařízení sociální intervence Kladno STATISTIKA 2017
Ambulantní doléčovací program

Pobytový

Ada+

2017

program
nízkoprah
Počet

motivační

motivační

ambulantní

ambulantní

I. (čt)

II.

I.

II.

rodičovská

CHB

Ada+

Ada+

děti

rodiče

Celkem

8

29

35

33

24

13

8

104

174

428

10

50

52

51

44

47

51

96

23

424

14

36

31

50

79

0

50

1008

364

1632

0

4

8

9

15

0

2

274

312

0

1

1

2

2

6

51

5

68

15

200

342

408

322

101

153

576

161

2278

0

5

9

5

5

nezjišťujeme

2

28

45

99

5

8

10

5

0

12

0

21

11

72

3

10

16

13

0

nezjišťujeme

0

17

29

88

0

0

0

1

3

3

2

10

4

23

registrovaných
Počet skupin
za rok
Počet
individuálů
Rodinná,
párová terapie
Komunitní
setkání
Počet klientů
na skupinách
za rok
Řádně
ukončený
program
Jednorázové
kontakty
Odešli bez
ukončení
Počet akcí
(výlety,
aktivity,
pobytové
terapie)
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Hospodaření organizace
ZSI Kladno je příspěvkovou organizací Středočeského kraje, velká část příjmů tedy pochází z tohoto zdroje.
Dále pak hospodaříme se zdroji, které jsme získali z podpořených projektů, z dotací od MPSV, od města Kladna,
od klientů pobytových služeb a jiných. Níže je uveden přehled výnosů a nákladů
organizace v roce 2017 ve formě tabulky.
VÝNOSY
Úhrady za pobyt od klientů

Kč
903 866,00

Čerpání fondů

60 000,00

Ostatní výnosy z činnosti
Účelová dotace od Středočeského kraje

652,00
9 091 480,47

Projekt OPZ CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_0001774 5 892 692,19
Příspěvek od zřizovatele

6 300 177,00

Dotace od města Kladno

173 782,00

Celkem

22 422 649,66

NÁKLADY
Spotřeba materiálu

Kč
594 784,27

Spotřeba energie

996 363,63

Opravy a udržování

182 208,11

Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění

5 057,00
1 085 234,24
13 787 391,00
4 590 921,00
53 173,00

Zákonné sociální náklady

241 226,12

Jiné sociální náklady

206 820,00

Jiné daně a poplatky

12 045,00

Ostatní náklady z činnosti

60 643,00

Odpisy dlouhodobého majetku

80 700,00

Tvorba a zúčtování opravných položek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Celkem

763,00
524 510,00
22 421 839,37
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