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TERÉNNÍ PROGRAM
Mgr. Lucie Doležalová

Mobilní terénní program zajištuje nízkoprahové služby pro aktivní uživatele
návykových látek. Razíme strategii zajistit základní výkony, patřící do harm
reduction přístupu. Nabízíme specifický nízkoprahový program, který zahrnuje
poradenství a psychoterapii. A zároveň respektujeme klienty, kteří si vybírají
životní cestu spojenou s užíváním drog a svůj životní styl nechtějí měnit.

Statistiky a trendy
Mobilní terénní program evidoval na konci roku uplynulého roku 48 klientů,
včetně anonymně vedených klientů. K tomutu číslu je potřeba přičíst zhruba
dvojnásobné množství osob, které využívají službu sekundární výměny. Klienti
vykazují půměrný věk 38 let. Obecný trend sledujeme ve zvyšování průměrného
věku klientů využívajících službu.
Typy návykových látek, které klienti užívají, jsou stále obdobné, jde tedy hlavně o
pervitin či jiné amfetaminy, Subotex legálně i nelegálně užívaný, THC, typy drog
označované jako Speedball (houbičky, kombinace Pervitin + Subotex) a Metadon,
opět legálně i nelegálně užívaný.
Počet vyměněného materiálu je v součtu 24 064 injekčních stříkaček, což je
o zhruba 5 tis. ks injekčního materiálu méně než v předchozím roce. Toto snížení
si vysvětlujeme stále narůstajícím trendem přesunu klientů do Prahy, kteří v
blízkém hlavním městě vyhledávají službu substituční léčby a v souvislosti s ní
většinou provedou i výměnu injekčního materiálu.
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Mapa aktuálních kontaktních míst

Ohlédnutí za uplynulým rokem
Tento rok do týmu přibyla nová terénní pracovnice, která by měla postupně
nahradit stávajícího dlouholetého pracovníka. V souvislosti s jejím nástupem
chceme také upravit systém poskytování naší služby.
Účastnili jsme se různých akcí v rámci dalšího vzdělávání pracovníků:
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AT konference 2019, Seč
Konference terapeutických komunit, Bílá Voda
Národní konference RVKPP Zaostřeno na on-line
Národní konference RVKPP Alkohol a tabák
Gambling v praxi – certifikovaný seminář v ZSI Kladno
První pomoc – seminář v ZSI Kladno

SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE
Mgr. Lucie Doležalová

Nabídka služeb
Služby následné péče, ambulantní i
pobytové formy, evidovaly na konci roku
2019 celkem 85 klientů, 36 žen a 49 mužů.
Naším záměrem je zaměřit se především na
skupinovou práci s klienty. Realizovali jsme
podobně jako v minulých letech několik
programů:
Nízkoprahový program
Určeno aktivním uživatelům návykových
látek, nabídka sociálního poradenství,
krizové intervence, získávání důvěry v
instituci a směrování k léčbě. Probíhá
častěji formou individuálních konzultací.
Ostatní programy jsou cílené na abstinenci
klientů.
Motivační program
Psychoterapeutický program pro osoby
trpící některou z forem závislostí. Program
trvá šest měsíců. Kapacita skupiny je 8-12
klientů, v roce 2019 probíhaly dvě paralelní
skupiny.

Doléčovací program
Pro klienty po ukončené základní léčbě.
Zvládnutí obtížných situací po příchodu z
léčby, podpora abstinence, změny životního
stylu. Prostor pro řešení osobních a
vztahových témat klienta.
Klub
Nová nabídka pro klienty. Setkávání klientů
ve svépomocné skupině, kteří ukončili léčbu.
Probíhá 1x měsíčně.
Skupina pro rodiče a osoby blízké
Poradenství a podpora osob, které žijí s
někým, kdo je závislý nebo má návykové
chování. Skupina je otevřená, bez objednání.
Psychoterapeutický ambulantní program
Psychoterapeutický program kombinuje
léčbu závislostí s problematikou domácího
násilí. Nejprve probíhá dva měsíce
individuální psychoterapie, poté 1x za 2
měsíce skupinová terapie.
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Adiktologická ambulance Slaný - nová
poradenská aktivita, která probíhá 1x
měsíčně, každé první pondělí v měsíci v
prostorách OSPOD Slaný. Je určena
klientům, kteří nemají možnost přijet do
sídla organizace v Kladně.

Chráněné bydlení
U služby pobytové následné péče byla
tento rok vykázána nižší obsazenost
lůžek, což souviselo zejména s
rekonstrukcí budovy. Podmínkou přijetí
do chráněného bydlení je úspěšné
absolvování programu terapeutické
komunity. Do budoucna zvažujeme toto
kritérium přehodnotit.

Personální změny v týmu
Významným bodem uplynulého roku bylo
ustálení pracovního týmu. Služba se
rozšířila o tři nové pracovníky. Díky tomu
jsme mohli změnit systém příjmu nových
klientů, aby byl systematičtější a
přehlednější. Také jsme získali jednu novou
místnost.

Kromě skupinových programů, které tvoří
základní pilíř našeho léčebného systému
mohou klienti využívat individuální
psychoterapii, partnerskou terapii, rodinnou
terapii.
Nově dochází ke zpravidelnění vícedenních
terapeutických akcí, s možností účasti
rodinných příslušníků. V minulém roce byly
uskutečněny dva víkendové programy, pod
záštitou Terapeutické komunity Dubí.

Účast na odborných akcích
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AT konference 2019, Seč
Konference terapeutických komunit,
Bílá Voda
Národní konference RVKPP
Zaostřeno na on-line
Národní konference RVKPP Alkohol a
tabák
Gambling v praxi – certifikovaný
seminář v ZSI Kladno
První pomoc – seminář v ZSI Kladno

ADA+
PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO DOROST
Mgr. Michaela Štáfková
Adiktologická ambulance

Psychologická poradna pro dorost

Podporujeme děti a dospívající ve změně
jejich nefunkčního návykového chování v
podmínkách běžného života. Adiktologická
ambulance pro děti a dorost ADA+ Kladno
vznikla v září roku 2016 jako druhá
Adiktologická ambulance tohoto typu v ČR.
Tato ambulance je specializovaným
pracovištěm pro adiktologickou práci
s klienty ve věku 10– 19 let.
Soustředíme se na práci s celým rodinným
systémem, realizujeme individuální a
skupinovou terapii, psychiatrickou,
psychologickou a adiktologickou
diagnostiku, socioterapii a rozvojové
aktivity. Klienty služby jsou především
uživatelé návykových látek (např.
marihuany a stimulancií) a také hráči
počítačových her a nadměrní uživatelé
mobilních telefonů.

Cílem poradny je podpořit rodiny (rodiče, děti
a blízké příbuzné), které se ocitly v sociálně
nepříznivé situaci. Hlavní náplní pomoci je
pravidelný poradenský kontakt s terapeuty,
kteří poskytují sociálně terapeutické činnosti,
poradenství v oblastech práva, psychologie a
v oblasti vzdělávání, psychodiagnostickou
činnost, edukaci, psychoterapii individuální,
párovou, manželskou, rodinnou a
skupinovou, nácvik sociálních komunikačních
dovedností, pochopení motivace sociálního
chování druhých osob, vzájemného
pochopení, empatie, schopnosti
akceptace sebe i druhých osob.

Náš tým
Mgr. Michaela Štáfková, vedoucí služby, psychoterapeut
Mgr. Bc. Zdeňka Pospíšilová, psycholog
Marie Nová, sociální pracovník
Mgr. Bc. Vendula Loo Brtníková, adiktolog, psychoterapeut
Mgr. Lucie Kubičová, adiktolog, psychoterapeut
MUDr. Světlana Kroftová, spolupracující psychiatr
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Základním pilířem programu je individuální, resp. párová terapeutická/poradenská práce
s klientem i s rodiči (či zákonnými zástupci) klienta, dle potřeby 1x za týden, 14 dní či
měsíc, či také pouze jednorázově. Dále pak skupinová práce, která probíhá pravidelně 1x
za týden. V roce 2019 v Ada+ jsme se věnovali v rámci obou programu 90 dětem a jejich
rodinám.

Akce pro děti a rodiče
Organizovali jsme jedenkrát příměstský
tábor pro děti , dvakrát společnou rodinnou
terapii. Podíleli jsme se na preventivním
primárním programu základních a středních
škol a zároveň uskutečnili osm přednášek
pro rodiče dětí ze základních škol na téma
kyberprostor, bezpečnost na interetu a co
dělat proto, aby mé dítě nezačalo brát drogy.
Prezentace služby
Konference regionální i mezinárodní,
Senát PČR, nemocnice, sociální služby,
školy, OSPOD, metodičtí koordinátoři .
Denní tisk , hlavní zprávy CT1 3x, pořad
Sama doma, 3x, Radio Impuls 8x, Radio
Český Rozhlas 3x, magazíny HotTopic,
Psychologie, Moje psychologie, Reflex,
APLP 2x, iDnes 2x, Kladenský deník 2x,
Blesk 2x.
Odborná činnost
Jsme součástí přípravných poradních
výborů a komisí Středočeského kraje.
Pokračujeme v organizování neformálních
skupin - sekce Dětských a dorostových
adiktologických ambulancí, pětkrát za rok
proběhla setkání.
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Činnost v Asociací pro dětskou a
dorostovou adiktologii
Vedoucí ADA+ Michaela Štáfková byla
zvolena předsedou této asociace. Vznikl
nový web dada-info.cz, kde je přehled
všech dětských a dorostových služeb v
oboru adiktologie v ČR. Asociace sdružuje
obory dětská psychiatrie, dětská klinická
psychologie, sociální práce, pedagogika,
etopedie, dětská adiktologie atd.),

AZYLOVÝ DŮM KLADNO DUBÍ
Jaroslava Burleová
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. Do roku 2013
se poskytovala služba pouze mužům a od roku 2014 se rozšířila i pro ženy. Služba je
určena pro klienty od 18 do 64 let. Uživatelům je dále poskytována pomoc při uplatňování
jejich práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Fungování azylového domu

Ohlédnutí za rokem 2019

Za rok 2019 prošlo azylovým domem celkem
Chod azylového domu a sociální práci s
61 klientů.
klienty zajišťuje vedoucí zařízení, externě
Celková kapacita byla 58 lůžek ve 29
dochází speciální pedagog – sociální
dvoulůžkových pokojích.
pracovník. Dále zde působí dva vrátní a tři
pracovníci v sociálních službách.
Proběhlo natírání oken a vymalování skladů,
jako součást pracovní terapie klientů.
Vzhledem ke zrušení tří komerčních
ubytoven v regionu, jsme ve spolupráci se
sociálním odborem kladenského magistrátu
poskytli krátkodobě ubytování lidem, kteří se
ocitli bez bydlení.
Kvůli rekonstrukci v budově terapeutické
komunity Dubí, jsme této službě poskytli
"dočasný azyl" v našich prostorách. Od října
do konce roku jsme tak zažívali soužití
našich služeb.
V roce 2019 jsme ukončili projekt Podpora
vybraných služeb ve Středočeském kraji
2016-2019.
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Klienti se účastní komunitního programu,
v jehož rámci probíhají pravidelné ranní
schůzky s klienty, měsíční setkávání
klientů s pracovním týmem a ředitelkou
organizace. Dále probíhají společné akce,
oslavy Vánoc, Velikonoc.
Klient spolupracuje se svým klíčovým
pracovníkem, se kterým vypracoval
individuální plán. Součástí smlouvy jsou
pravidla, za kterých je možné službu
využívat, např. míra tolerance alkoholu,
užívání vybavení azylového domu, režim
návštěv aj.
Pracovník poskytuje podporu při hledání
práce, bydlení a obstarávání jiných
důležitých osobních záležitostí.

TERAPEUTICKÁ KOMUNITA
KLADNO DUBÍ
Bc. Jana Mirková

Posláním služby je poskytnutí odborné pomoci lidem, kteří jsou závislí na návykových
látkách, absolvovali základní léčbu závislostí a rozhodli se upevnit své nově nabyté postoje
a proabstinenční dovednosti tak, aby se mohli plně zařadit do běžného života. Základním
cílem je podpora klienta v rozhodnutí trvale přijmout proabstinenční způsob života, bez
alternativy kontrolovaného braní a podpora ve zvládnutí nároků života bez drog.
Oslavy 20. výročí Terapeutické
komunity Dubí

Uspořádali jsme rodinné víkendy pro
klienty a jejich rodinné příslušníky, kde měli
možnost se zúčastnit rodiných terapií a
společných volnočasových aktivit. Jeden z
víkendů se konal v krásné přírodě Krkonoš.
Klienti si odvezli spousta zážitků,
korunovaných nočním výstupem na Sněžku.
Mimo zaběhlé formáty rodinných víkendů
proběhla také tzv. Rodinná čtyřiadvacítka,
tj. jednodenní intenzivní program pro
klienty a jejich blízké.
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V roce 2019 v komunitě čerpalo službu 27
osob - 13 žen, 14 mužů. Z toho 9 klientů s
alkoholovou závislostí, 10 s drogovou a 8 s
polyzávislostí , včetně lékové.
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Rok 2019 se nesl ve znamení plánování a
organizování oslav. Za 20 let našeho
fungování vznikla pro 600 klientů
možnost se vzájemně setkat v různých
časech, a v různých etapách svých životů
a mít tak možnost si naslouchat, podpořit
se a inspirovat.
Během květnové akce se u nás sešlo na
sto lidí, kteří prošli komunitou. V září
jsme se setkali s kolegy z jiných zařízení a
měli jsme tak možnost představit svůj
program a vzájemně se podělit o
zkušenosti.

Realizované programy v roce 2019

Účast na odborných akcích
Přijali jsme pozvání účastnit se oslav 100 let od
vzniku republiky, s naším stánkem jsme navštívili
veletrh neziskových organizací NGO market a
také jsme vystoupili s přednáškou o našich
službách na AT konferenci.
Přijeli jsme na setkání absolventů léčby
v Lojovicích, zapojili jsme se do činnosti Odborné
sekce terapeutických komunit .
Za mimořádný úspěch našeho týmu považujeme
umístění na triatlonovém závodu Železný
adiktolog - štafeta muži 2. místo a ženy 1. místo!

Rekonstrukce budovy
Poslední čtvrtletí roku 2019 proběhla
rekonstrukce rozvodů vody a odpadů
v budově komunity. Komunita tak přebývala
v náhradních prostorách, v azylovém domě
ZSI Kladno.
Tradiční vánoční večeři s klienty jsme
uspořádali v prostorách ambulance ZSI a
vánoční svátky většina klientů TK strávila se
svými blízkými doma.
REISE | PAGE 4
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INTERVENČNÍ CENTRUM
MGR. PETRA CINKOVÁ
Posláním centra je poskytovat přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu
osobám ohroženým domácím násilím a to prostřednictvím práce s celým rodinným
systémem zasaženým domácím násilím.
Snažíme se napomoci našim klientům vyřešit krizové životní situace a nalézt cestu
k životu bez násilí.
V současné době poskytujeme naše služby těm, kteří zažívají domácí násilí již bez
omezení věkem.
I nadále nabízíme sociálně- terapeutické poradenství pro osoby, které se násilí ve
vztazích dopouštějí. Cílem takových setkání je směřování osob násilných k přijetí
zodpovědnosti za své chování a jeho následky.
Za všech okolností dbáme na ochranu, bezpečí a zdraví osob ohrožených domácím
násilím, proto naše práce nikdy nemá podobu rodinných setkání nebo společné
terapie. Pokud klienti takové služby požadují, nabídneme jim některou
z našich spolupracujících organizací.
Pro osoby ohrožené domácím násilím bez ohledu na věk (v případě osob
nezletilých se souhlasem jejich zákonného zástupce nebo OSPOD) nabízíme:
Krizovou intervenci, terapii nebo psychologické poradenství, právní poradenství,
sociální poradenství, které zahrnuje spolupráci při hledání azylového bydlení, pomoc při
sepsání soudních podání, pomoc při komunikaci s institucemi.

Náš tým:
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Mgr. Petra Cinková – vedoucí centra, terapeut a sociální pracovník
PhDr. Jana Lavická – psycholog pro dospělé
Mgr. Viera Kliszová – psycholog pro dospělé
Mgr. Kateřina Vavrošová – dětský psycholog
Tomáš Němeček, DiS. – sociální pracovník
Mgr. Eva Štemberková – právník

Trendy v péči o rodiny zasažené domácím násilím
Od roku 2016 již poskytujeme služby celému rodinnému systému zasaženému domácím
násilím. Správnost tohoto kroku nám potvrzuje i skutečnost, že v minulém roce narostl počet
našich dětských klientů . Rodiče k nám nejčastěji přivádějí děti, které se potýkají s úzkostmi,
depresemi, nízkým sebevědomím, závislostmi, somatickými potížemi, nočními můrami nebo
které mají problémy se zvládáním vlastního vzteku. Hlavním cílem terapie je zejména
zajištění bezpečí a podpora dítěte při vyrovnávání se s dopady násilí v rodině.
O naše služby nadále projevují zájem také osoby dopouštějící se násilí. Nejpočetnější
skupinou klientů zůstávají dospělé oběti domácího násilí, které u nás hledají a i dostávají
komplexní podporu a pomoc v jejich obtížných životních situacích.

Spolupráce s ostatními institucemi
Pravidelně pořádáme setkání
interdisciplinárních týmů k problematice
domácího násilí. Spolupracujeme tradičně
s Policií ČR, orgány sociálně právní
ochrany dětí, s probační a mediační
službou, neziskovým sektorem, právníky,
soudci, lékaři ale také se setkáváme se
starosty obcí a dalšími podpůrnými
institucemi. Pokračujeme v členství
v Asociaci pracovníků intervenčních
center v ČR.

Preventivní aktivity ve
školách

K vykázání násilné osoby ze společně obývané
domácnosti došlo v 23 případech.

Výhledy na další období
S rokem 2019 pro nás
skončila podpora
v rámci projektu
Podpora vybraných
druhů sociálních služeb
ve Středočeskémkraji na
období 2016–2019 .
Jsme rádi, že byl
vyhlášen nový navazující
projekt na financování
intervenčního centra a
pokračování služby
v odpovídající kvalitě tak
není ohroženo.
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V posledních letech se
opakovaně setkáváme
s případy nezletilých dívek,
které již plnohodnotně žijí
ve svých partnerských
vztazích, kde dochází
k domácímu násilí. Rozhodli
jsme se zaměřit se na
prevenci. Realizujeme na
základních a středních
školách v Kladně přednášky
a workshopy k tématům
zdravých partnerských
vztahů.

Statistika za rok 2019
Svoje služby jsme poskytli celkem 349
klientům.
Pečovali jsme o 11 osob ohrožených
domácím násilím ve věku do 18 let, které
byly přímo násilí vystaveny.

MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA
KLADNO
Mgr. Olga Scheinpflugová
O nás
Poradna poskytuje manželské a rodinné poradenství a psychoterapii jednotlivým
klientům nebo párům či rodinám. Klienti se na nás obracejí s různými tématy, např.
partnerské neshody, odcizení ve vztahu, rozhodování o rozchodu/rozvodu, výchovné
problémy, rodičovská spolupráce po rozchodu rodičů, seznamování se a navazování
vztahů, soužití s rodiči nebo také vyrovnávání se s duševním či tělesným
onemocněním, s úzkostmi a psychosomatickými obtížemi. Nabízíme také sociálně
právní poradenství ohledně uspořádání péče o děti, sociálních dávek, hledání bydlení,
řešení finanční situace.
Náš tým
Mgr. Olga Scheinpflugová, vedoucí poradny, manželský a rodinný poradce
Mgr. Marek Pospíšil, manželský a rodinný poradce
Mgr. Dagmar Kamarádová, manželský a rodinný poradce
Mgr. Barbora Dědičová, manželský a rodinný poradce
Mgr. Jan Maršálek, manželský a rodinný poradce
PhDr. Kateřina Pešková, manželský a rodinný poradce
Hana Vrkotová, sociální pracovnice

Ohlédnutí za uplynulým rokem
Rok 2019 pro nás znamenal období stability a
odborného růstu našeho týmu. Pracujeme ve
složení šesti manželských a rodinných
poradců a jedné sociální pracovnice. Jsme
zapojeni v činnosti oblastního sdružení
Asociace manželských a rodinných poradců a
v České asociaci pro psychoterapii.
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V uplynulém roce naši službu využilo 563 klientů, včetně 60 dětí, což je obdobný
počet jako v uplynulých letech. Z celkového počtu klientů zhruba polovina klientů
docházela individuálně a polovina klientů docházela na párovou nebo rodinou
terapii.

V uplynulých letech se postupně mění témata a potřeby našich klientů, se kterými se na
nás obracejí. Tím se také proměňuje nabídka našich služeb. Proto jsme např. od ledna
2019 ukončili nabídku skupinové terapie pro dospělé, která u nás probíhala kontinuálně
osmnáct let . Více se zaměřujeme na PÁROVOU A RODINNOU PSYCHOTERAPII,
pracovníci v týmu procházejí odbornou průpravou k tomu určenou (psychoanalytická
párová a rodinná terapie, rodinná terapie dle V. Satirové).
Největší část klientů u nás využívá INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPII nebo kratší
PORADENSTVÍ. Tato služba je stejně jako všechny ostatní bezplatná, klient nepotřebuje
doporučení a může být i v anonymitě. Využití služby je limitováno společně dojednanými
cíli.

Probíhala dětská SKUPINA PRO DĚTI (A RODIČE). Je určena pro děti staršího
školního věku. Skupina je zaměřená na rozvoj sociálních dovedností, rozpoznávání
emocí u sebe a druhých, komunikaci s vrstevníky a nácvik zvládání krizových situací.
Klienti u nás využívali také skupinové NÁCVIKY RELAXACÍ. Relaxace nabízíme
klientům s úzkostmi a psychosomatickými obtížemi. Během celkem deseti lekcí mají
možnost naučit se využívat autogenní trénink a imaginativní relaxace.
Dlouhodobě se zabýváme problematikou DĚTÍ, KTERÉ JSOU ZASAŽENY
KONFLIKTEM RODIČŮ při rozchodu. Byli jsme součástí pracovní skupiny, kterou
zašťiťuje Okresní soud Kladno. Čerpali jsme z inspirace ze zahraniční metodiky
Dítě v centru a z dalších zdrojů. Momentálně si tvoříme vlastní metodiku a klientům
nabízíme strukturovaný program, kterého se zúčastňují spolu se svými dětmi.
Spolupracujeme s pracovníky OSPOD, které zveme na společné konzultace s námi a
s rodiči před zahájením programu. Cílem je pomoci rodičům zohlednit potřeby jejich
dětí a zajistit dětem větší klid díky lepší spolupráci rodičů.
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Realizovali jsme ODBORNÉ PRAXE PRO STUDENTY. Pro studenty středních škol
jsme uskutečnili cyklus čtyř praxí, kde si mohli zkusit např. vedení modelových
rozhovorů s klienty, zažít arteterapeutické metody práce nebo se dozvědět o
možnostech uplatnění psychologa v praxi, o psychohygieně, o směrech v psychologii.
Pro vysokoškolské studenty oboru psychologie proběhla týdenní intenzivní
sebezkušenostní praxe, kdy studenti v roli klienta mohli zblízka nahlédnout do praxe
manželského a rodinného poradenství.

HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019
Ing. Eva Veinerová

Výnosy Kč
Úhrady za pobyt od klientů 1 040 098,00
Čerpání fondů 0
Ostatní výnosy z činnosti 3 410,00
Úroky 47 545,32
Účelová dotace od Středočeského kraje 12 115 600,00
Projekt OPZ CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_0001774 6 820 969,74
Příspěvek od zřizovatele 7 018 333,01
Dotace od města Kladno 300 000,00
Celkem 27 345 956,07
Náklady Kč
Spotřeba materiálu 512 574,20
Spotřeba energie 1 023 823,98
Opravy a udržování 88 451,53
Cestovné 27 475,00
Ostatní služby 1 309 148,28
Mzdové náklady 16 905 128,00
Zákonné sociální pojištění 5 536 643,00
Jiné sociální pojištění 64 803,00
Zákonné sociální náklady 303 483,50
Jiné sociální náklady 204 600,00
Jiné daně a poplatky 43 011,00
Ostatní náklady z činnosti 79 687,00
Odpisy dlouhodobého majetku 85 212,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 428 353,04
Daň z příjmu 23 660,00
Celkem 26 636 053,53
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Zařízení sociální intervence Kladno, Jana Palacha 1643, 272 01 Kladno
Příspěvková organizace Středočeského kraje - poskytovatel sociálních služeb

Vypracovala: Mgr. Olga Scheinpflugová

příspěvková organizace SČ kraje, IČ: 71234489, bankovní spojení: KB Kladno,
číslo účtu 35-3513370297/0100
tel.: +420 312 292 311 , e-mail: posta@zsi-kladno.cz, datová schránka: q72mvn8
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