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Dne 6.1.2012 vznikla 
SOUKROMÁ

obecn ě prosp ěšná 
spole čnost

DOBROMYSL o.p.s.
bez jakékoliv návaznosti
na původní "mate řskou" 

organizaci ARPZPD
v ČR, o.s. a její klub 

Klubí čko Beroun, která 
PŘEVZALA  Rezervní fond v 

hodnot ě 937.000 Kč a 
veškerý majetek ARPZPD v 
ČR, o.s. Klubu Klubí čko 

Beroun v po řizovací 
hodnot ě cca 3.500.000 K č a 

jeho veškeré činnosti.

Dne 31.8.2012 vznikl NOVÝ POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH S LUŽEB 
pro rodiny s postiženými d ětmi/ dosp ělými - soukromá obecn ě 
prosp ěšná spole čnost  Klubí čko Beroun, o.p.s. , v jejímž vedení jsou 
členky orgán ů ARPZPD v ČR, o.s. Klubí čko Beroun, které ho do 
5.9.2009 vedly a garantovaly jeho činnost:

Alena Pecková - matka postižených d ětí (1986 - 2006)
1997-  jedna ze zakladatelů Klubu Klubíčko Beroun, první předsedkyně, do 31.5.2011 
členka výboru a statutární zástupce Klubu Klubíčko Beroun
2003 - 31. 5. 2011 - Ředitelka Integračního centra KLUBíčko Beroun

Renata Egrtová -  matka postizeného dít ěte
2007 - 2009 - předsedkyně a statutární orgán Klubu Klubíčko Beroun

Jitka Jiroutová -  matka postizeného dít ěte
 2009 - místopředsedkyně a statutární orgán Klubu Klubíčko Beroun

Martina Smolíková - matka postizeného dít ěte
členka Klubu Klubíčko Beroun od r. 1998, členka jeho řídících orgánů

Dne 5.9.2009 byl Klub Klubí čko Beroun z finan čních a organiza čních d ůvodů rozd ělen na 2 kluby - Klub Klubí čko Beroun a Klub Uzlík Beroun.
K tomuto dni m ěl Klub Klubí čko Beroun 87 řádných členů

Historie a vztahy organiza čních jednotek ARPZPD v ČR, o.s. klub ů Klubí čko a Uzlík Beroun
a obecn ě prosp ěšných spole čností Klubí čko Beroun, o.p.s. a Dobromysl o.p.s.

49 řádných členů Klubu Klubí čko Beroun registrovaných ke dni rozd ělení podepsalo čestn ě prohlášení,
že obecn ě prosp ěšnou spole čnost Klubí čko Beroun o.p.s. UZNÁVAJÍ JAKO NÁSTUPNICKOU ORGANIZACI

49 řádných členů Klubu Klubí čko Beroun registrovaných ke dni rozd ělení podepsalo čestn ě prohlášení,
že SOUHLASÍ S POUŽÍVÁNÍM NÁZVU Klubí čko Beroun a loga nov ě vzniklou obecn ě prosp ěšnou spole čností Klubí čko Beroun o.p.s.

Asociace rodi čů a přátel zdravotn ě postižených d ětí v ČR, občanské sdružení s celorepublikovou p ůsobností 

Dne 12.4.1997 založen 24 rodinami s 
postiženými d ětmi

Nové vedení klubu odmítlo p řijmout 33 zájemc ů o členství z rodin se zdravotn ě 
postiženým dít ětem, kte ří splnili všechny podmínky členství ve smyslu Stanov.
Mimořádná členská schůze Klubu Klubíčko Beroun - doplňující volby do výboru klubu, 
zvýšení členského příspěvku ze 100 Kč/rok na 3.000 Kč/ rok nebo 100 Kč a 16 
odpracovaných hodin/ ročně ve prospěch Klubu Klubíčko Beroun..

Po rozd ělení dne 5.9.2009 zústalo v Klubu Klubí čko POUZE:
9 rodinných p říslušník ů postižených d ětí

Registrace ARPZPD v ČR, o.s. na Ministerstvu vnitra

Odstoupení většiny dlouholetých členů řídících orgánů Klubu Klubíčko Beroun
z výboru a revizní komise organizace.

Jmenování Bc. Alžb ěty Pond ělíčkové ředitelkou IC KLUBí čko Beroun.

celkem 53 klub ů z celé ČR s vlastním I ČO a hromadnou registrací organizace na MV a spole čnými stanovami a vnit řními sm ěrnicemi

Jeho činnost zajiš ťují profesionální pracovníci organizace

Poskytovatel sociálních služeb.

Klub Klubí čko Beroun
Klub ARPZPD v ČR, o.s.

Po rozd ělení dne 5.9.2009 p řestoupilo do Klubu Uzlík
77 rodinných p říslušník ů postižených d ětí

Organizuje vlastní volnočasové aktivity (tábory, rodinný pobyty, zájezdy, výlety apod.) dle 
potřeb svých členů

Klub Uzlík Beroun
Klub ARPZPD v ČR, o.s.

Klub Klubíčko si ponechal finanční prostředky účelově vázané na poskytování sociálních 
služeb dle Zákona č. 108/2006 Sb. a služeb nadstandardních (kroužků, terapií, dopravy) a 
majetek zakoupený pro tyto účely.

.

Klub ARPZPD v ČR, o.s. Klubí čko Beroun  byl po tém ěř 15i letech fungování 
rozhodnutím Valné hromady Asociace rodi čů a přátel zdravotn ě postižených 
dětí v ČR, o.s. ZRUŠEN, PROTOŽE SVOU ČINNOSTÍ POŠKOZOVAL JEJÍ 
DOBRÉ JMÉNO.

Jeho činnost zajiš ťují dobrovolníci - rodi če postižených d ětí

Do Klubu Uzlík byly převedeny finanční prostředky účelově vázané na pořádání 
volnočasových aktivit (táborů, pobytů či jednorázových akcí) a majetek zakoupený pro 
tyto účely.

Propušt ění ředitelky IC KLUBí čko Beroun Aleny Peckové pro nadbyte čnos t se 
zdůvodn ěním , že nadále bude tato funkce nebude vykonávána na základě pracovního 
poměru a že řízením IC KLUBí čko Beroun bude pov ěřen předseda výboru Klubu 
Klubí čko Beroun. .

Navýšení po čtu členů Klubu Klubí čko Beroun z 21 na 58.  V této členské základn ě tvo ří 
členové rodin se zdravotn ě postiženými d ětmi pouhých 43% 
Takto složená členská základna p řevedla veškerý majetek v po řizovací cen ě cca 
3.500.000 Kč a veškeré činnosti Klubu Klubí čko Beroun do obecn ě prosp ěšné 
spole čnosti Dobromysl, o.p.s., jejíž JEDINOU zakladatelkou je FYZICKÁ osoba p. 
Miroslava Šlejmarová a ředitelkou je Bc. Alžb ěta Pond ělíčková.

Na základě stížností nepřijatých rodičů postižených dětí, tj. HRUBÉHO PORUŠENÍ 
STANOV ORGANIZACE , byla členská schůze Republikovým výborem anulována
a klubu bylo doporučeno svolat do 30.9.2011 novou členskou schůzi a postupovat
v souladu se Stanovami - což Klub Klubíčko Beroun neučinil.
Z tohoto důvodu Klubu Klubíčko nebyl vydán Registra ční list organiza ční jednotky , 
kterým se organizační jednotky Asociace prokazují při jednání s dalšími subjekty.

Kolektivní člen Klubu Uzlík


