
      Sociální podnik Klubák, z.ú. 

Zaměstnáváme lidi, jejichž život je ovlivněn 
zdravotním handicapem 
 

Příloha k účetní závěrce NNO Sociální podnik Klubák z.ú. k 31. 12. 2019 
 

 
 

   

Sociální podnik Klubák, z.ú. IČO 048 67 271  Sídlo: Květnová 109, 267 11 Vráž 
Tel. +420 722 955 596 Email: klubak@klubickoberoun.cz  www.klubickoberoun.cz/index.php/zamestnavani-ozp  

Datová schránka: b8zyq45 Transparentní účet: 2301005461/2010 
 

Sociální  f irma prospěšná nejen l idem se zdravotním postižením.  
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Úvodní slovo ředitelky 
 

 

 

Vážení přátelé,  

 

Je mi ctí a potěšením seznámit Vás s činností našeho Sociálního podniku Klubák, který na jaře roku 2016 

založilo Klubíčko Beroun, z.ú., aby rozšířilo možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením v našem 

regionu. 

V Klubáku nachází pracovní uplatnění dospělí se zdravotním postižením z našeho regionu a také klienti 

Klubíčka, kteří prošli tréninkovým pracovištěm a „(vy)klubali“ se natolik, že již zvládnou pracovní povinnosti 

a mohou být zaměstnáni na chráněných pracovních místech. 

Odtud tedy vychází název našeho sociálního podniku Klubák. 

I v dalším roce fungování Klubáku se nám podařilo získat zakázky a zaměstnat 7 pracovníků se zdravotním 

postižením. 

Pracovní zařazení, výše úvazku a délka pracovní doby je uzpůsobena specifickým schopnostem, 

individuálním možnostem a zdravotnímu stavu pracovníků. Pro některé pracovní pozice využíváme home 

office. 

V roce 2019 se nám podařilo získat do pronájmu rodinný dům na Vráži, v sousedství Penzionu Klubíčko. 

Díky tomu došlo k rozšíření činností SP Klubák – pro Klubíčko zajišťujeme úklidy, stravování a společně 

provozujeme Pojízdnou kavárnu KlubkoCafé. 

Do budoucnosti plánujeme další významné rozšíření činnosti o bistro pro veřejnost. Uspěli jsme se žádostí 

o dotaci z Evropských fondů prostřednictvím MAS (IROP) na odkoupení a rekonstrukci pronajatého domu 

a na vybudování bistra a zaměstnání dalších osob se zdravotním postižením. Pokud vše půjde podle plánu a 

podaří se nám získat úvěr na předfinancování projektu, bude nové bistro na Vráž fungovat od r. 2021. 

Za velký úspěch pokládáme to, že nás Česká spořitelna a.s. zařadila mezi 8 NNO, kterým za výhodných 

podmínek poskytuje kaučink, odborné poradenství a semináře z oblasti sociálního podnikání. 

Díky této podpoře budeme připraveni rozvíjet i nadále činnosti našeho sociálního podniku tak, aby se 

vyklubal se ve stabilní, nezávislý a konkurenceschopný sociální podnik zaměstnávající osoby znevýhodněné 

na trhu práce a poskytující veřejně prospěšné služby obcím, různým institucím, firmám i široké veřejnosti. 

 

 

Alena Pecková, ředitelka neziskové organizace Sociální podnik Klubák, z.ú. 

 

Vráž, 21. června 2020 



 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Sociální podnik Klubák, z.ú. byl založen dne 23. 3. 2016 neziskovou organizací Klubíčko Beroun z.ú. 

(poskytovatelem registrovaných sociálních služeb), jejíž aktivity vždy vycházely z aktuálních potřeb 

rodin s postiženými dětmi, mladistvými a dospělými. 

Sociální podnik Klubák, z.ú. je nezisková, transparentní a veřejně prospěšná organizace fungující 

na principech sociálního podnikání. 

V Klubáku nachází pracovní uplatnění přednostně dospělí se zdravotním postižením z našeho regionu a 

také klienti Klubíčka, kteří prošli sociálními službami a tréninkovým pracovištěm a „(vy)klubali“ se 

natolik, že již zvládnou pracovní povinnosti a mohou být zaměstnáni na chráněných pracovních místech. 

Odtud pochází název našeho podniku. 

Zaměstnáváme více jak 50% osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech 

(chráněná dílna). Dále zaměstnáváme osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením a 

dlouhodobě nezaměstnané (50+, absolventi bez praxe, rodiče po mateřské dovolené). 

 

Poslání: 

Posláním neziskové organizace Sociální podnik Klubák, z.ú. je vytvářet trvale udržitelné pracovní příležitosti pro 

osoby výrazně znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální 

podporu. 

Těmito osobami jsou lidé se zdravotním postižením (OZP), pečující osoby a dlouhodobě nezaměstnaní (50+, 

absolventi bez praxe, rodiče po mateřské dovolené) a jinak sociálně znevýhodnění občané z regionu Berounsko, 

Hořovicko, Praha – Západ a Kladno. 
 

Cíl: 

Naším cílem je vybudování a provozování sociálního podniku, který přinese lidem se zdravotním postižením, pečujícím 

osobám a dalším lidem znevýhodněným na trhu práce dlouhodobé pracovní uplatnění a jehož činnost bude prospěšná 

veřejnosti. Zároveň chceme vytvářet prostor pro seberealizaci pracovníků, posilovat jejich samostatnost 

a soběstačnost a pomoci jim maximálně rozvinout jejich pracovní potenciál s respektem k jejich potřebám. 
 

Vize: 

Sociální podnik Klubák, z.ú. je stabilní, nezávislý a konkurenceschopný sociální podnik zaměstnávající osoby 

znevýhodněné na trhu práce a poskytující veřejně prospěšné služby obcím, různým institucím, firmám i široké 

veřejnosti. 

 

Sociální podnik Klubák, z.ú. vytváří nová chráněná pracovní místa a nabízí pracovní uplatnění lidem se 

zdravotním postižením a pečujícím osobám a jiným osobám dlouhodobě znevýhodněným na trhu práce. 

1. Nácvik pracovních dovedností v tréninkovém pracovišti Klubák 

2. Zaměstnání v chráněné dílně Sociálního podniku Klubák, z.ú. 

 Nabídka pracovního uplatnění v provozním zázemí Penzionu Klubíčko, Květnová 109, Vráž 

 Nabídka pracovního uplatnění při zajišťování zakázek od obcí, firem a veřejnosti 

 Nabídka pracovního uplatnění v administrativě 

 Nabídka pracovního uplatnění v přímé péči o klienty 
 

PŘEDNOSTNĚ zaměstnáváme: 

Dospělé v produktivním věku se zdravotním postižením 

Osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením 

Dlouhodobě nezaměstnané (50+, absolventi bez praxe, rodiče po mateřské dovolené, ...) 

Jinak sociálně znevýhodnění občany z regionu Berounsko, Hořovicko, Praha – Západ a Kladno. 

 

http://www.klubickoberoun.cz/index.php/sluzby/aktivizacni-sluzby/treninkove-pracoviste-klubak
http://www.klubickoberoun.cz/index.php/chranena-dilna/nabidka-zamestnani


 

Principy fungování 

Transparentnost a profesionalita 

Zřídili jsme transparentní účet za účelem poskytnutí detailních informací o našich transakcích široké veřejnosti. Pomocí 

internetu tak mohou dárci i veřejnost jednoduše kontrolovat naše nakládání se získanými finančními prostředky. 

Sociální podnikání 

Sociální podnik Klubák, z.ú. ve svých podnikatelských aktivitách v maximální míře reaguje na potřeby našeho regionu 

na vytvoření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižení, pečující osoby a osoby jinak sociálně 

znevýhodněné. Poskytování veřejně prospěšných služeb reaguje zároveň i na potřeby trhu. 

V našem regionu pracuje několik organizací, které v rámci sociálních služeb (sociálně terapeutické dílny aj.) připravují 

své klienty pro výkon pracovních činností, ale ti jen těžko hledají své uplatnění na trhu práce. Tato skutečnost se 

objevuje i v komunitních plánech měst a obcí našeho regionu. Sociální podnik Klubák, z.ú. na tuto potřebu reaguje. 

Sociální podnik Klubák, z.ú. se aktivně podílí na rozvoji sociálního podnikání v rámci regionu Berounsko a Hořovicko 

i Středočeského kraje, podporuje svou činností sociální začleňování osob zdravotně postižených, pečujících osob a 

osob jinak sociálně znevýhodněných a prosazuje jejich zájmy v místní komunitě. 

Sociální podnik Klubák, z.ú. též aktivně spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy v regionu Berounsko 

a Hořovicko a spolupodílí se na dalším rozvoji komunitního plánování měst a obcí regionu tak, aby v něm kontinuálně 

narůstala podpora sociálního začleňování osob zdravotně postižených a sociálního podnikání jakožto významného 

a progresivně se vyvíjejícího fenoménu podnikání v regionu. 
 

Způsob fungování, identifikace 

Název 

Sociální podnik Klubák, z.ú. 
 

IČO 

048 67 271 
 

Sídlo 

Květnová 172, 267 11 Vráž 
 

Datová schránka 

b8zyq45 
 

Právní forma 

Zapsaný ústav 
 

Čísla transparentních účtů u FIO banky Praha 

Běžný účet: 2301005461/2010 
 

Působnost: 

Sociální podnik Klubák, z.ú. působí na území Středočeského kraje, především v regionech Berounsko, Hořovicko, 

Kladensko a Rakovnicko. 
 

Spolupráce s jinými organizacemi 

 Ředitelka NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. je členkou Republikového výboru Asociace rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí v ČR, z.s. - www.arpzpd.cz a úzce spolupracuje s dalšími představiteli ARPZPD v ČR, z.s. na 

realizaci cílů této celorepublikové organizace. 

 Ředitelka NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. je od r. 2004 členkou Koordinační skupiny Komunitního plánování 

sociálních služeb Města Beroun a aktivně se podílí na zlepšování životních podmínek občanů se zdravotním 

postižením ve spolupráci s dalšími institucemi. 

Sociální podnik Klubák, z.ú. je realizátorem řady opatření KPSS.  

http://www.arpzpd.cz/


Registrace NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. 

Sociální podnik Klubák, z.ú. založila nezisková organizace Klubíčko Beroun, z.ú. dle § 405 zákona č. 89/ 2012 Sb., 

Občanský zákoník a dne 23. března 2019 byl Sociální podnik Klubák, z.ú. zapsán v rejstříku ústavů vedeného 

Městským soudem v Praze v oddílu U, vložka 387. 

 

Veřejně prospěšné služby: 

Sociální podnik Klubák, z.ú. byl založen NNO Klubíčko Beroun z.ú. (poskytovatelem registrovaných sociálních služeb). 

V SP Klubák nachází pracovní uplatnění přednostně dospělí se zdravotním postižením z našeho regionu a také klienti 

Klubíčka, kteří prošli sociálními službami a tréninkovým pracovištěm a (vy)klubali se natolik, že již zvládnou pracovní 

povinnosti a mohou být zaměstnáni na chráněných pracovních místech. Odtud pochází název našeho podniku. 

Sociální podnik Klubák, z.ú.: 

- je nezisková, transparentní a veřejně prospěšná organizace, která se v rámci své činnosti orientuje na řešení 

otázek zaměstnanosti, sociálního začleňování a místního rozvoje a funguje na principech sociálního podnikání tj. 

konceptu trojího prospěchu - ekonomického, sociálního, environmentálního, 

- vytváří chráněná pracovní místa pro zaměstnance se zdravotním postižením a nabízí pracovní uplatnění osobám 

dlouhodobě pečujícím o blízkého se zdravotním postižením a jiným osobám dlouhodobě znevýhodněným na trhu 

práce (55+, absolventi bez praxe, rodiče po mateřské dovolené) a jinak sociálně znevýhodnění občané z regionu 

Berounsko, Hořovicko, Praha Západ a Kladno, 

- se zavazuje zaměstnávat minimálně 51% procent přepočtených úvazků osob se zdravotním postižením 

a minimálně 10% přepočtených úvazků osob s jiným sociálním znevýhodněním z celkového počtu zaměstnanců, 

- se zavazuje minimálně 51% procent zisku z účasti na trhu reinvestovat přednostně do rozvoje Sociálního podniku 

Klubák, z.ú. tak, aby byl naplněn obecně prospěšný cíl podniku, 

- udržet a trvale rozvíjet pracovní pozice a pracovní potenciál osob se zdravotním postižením, pečujících osob a 

dlouhodobě nezaměstnaných. 

1. Kromě veřejně prospěšných služeb uvedených v článku II. Zakládací listiny, podnik vykonává i doplňkovou činnost, 

o jejímž předmětu a rozsahu rozhoduje správní rada. 

2. Doplňkovou činnost lze vykonávat pouze za předpokladu, že touto činností bude dosaženo účinnějšího využití 

kapacit (majetku) podniku. 

3. Doplňkovou činností nesmí být ohrožena kvalita, rozsah nebo dostupnost podniku poskytovaných veřejně 

prospěšných služeb. 

4. Veškerý zisk získaný z doplňkových činností musí být využit na zkvalitnění nebo rozšíření obecně prospěšných 
služeb podniku. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

Předmět podnikání: 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona: 

7/ Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků 

41/ Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, 

deštníků, upomínkových předmětů 

48/ Velkoobchod a maloobchod 

50/ Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 

55/ Ubytovací služby 

59/ Pronájem a půjčování věcí movitých 

66/ Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 

70/ Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 

72/ Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 

73/ Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, 

přehlídek, prodejních a obdobných akcí. 

75/ Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 

76/ Poskytování technických služeb 79/ Poskytování služeb pro rodinu a domácnost 

Živnosti koncesované: 

7/ Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 

Živnosti řemeslné: 

4/ Pekařství, cukrářství 

39/ Hostinská činnost 

 

Předmět činnosti: 

a) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, 

přehlídek, prodejních a obdobných akcí. 

b) Pracovní rehabilitace handicapovaných s cílem získat a upevnit pracovní návyky v přirozeném sociálním prostředí. 

c) Vytváření podmínek pro možnost pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů 

ohrožených sociálním vyloučením formou sociálního podnikání. 

d) Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením formou 

sociálního podnikání. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

HISTORIE NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. 

Dne 23. 3. 2019 založila NNO Klubíčko Beroun, z.ú. (poskytovatel registrovaných sociálních 

služeb, IČO 24151262) novou NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. (IČO 04867271), do které dne 

1. 5. 2019 převedla své zaměstnance se zdravotním postižením a část svých dosavadních 

činností zajišťovaných těmito zaměstnanci. 

V orgánech NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. zasedly spolu s odborníky i matky postiženích dětí - zakladatelky ARPZPD 

v ČR, o.s. – Klubu Klubíčko Beroun a dlouholeté členky jeho řídících orgánů. 

Sociální podnik Klubák, z.ú. tak navazuje na jejich společné devatenáctileté působení v klubech Asociace rodičů 

a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klubíčko Beroun a Uzlík Beroun a NNO Klubíčko Beroun, z.ú. 
 

Společná historie v období 
31. 8. 2011 – 22. 3. 2019 

Činnosti provozované 
zakladatelem - NNO Klubíčko 
Beroun, z.ú. (IČO 24151262) 

Od 23. 3. 2019 
 

 

Činnosti NNO Klubíčko Beroun, 
z.ú. (IČO 24151262) 

Od 23. 3. 2019 
 

 

Činnosti NNO Sociální podnik 
Klubák, z.ú. (IČO 04867271)  

Vytváření podmínek pro možnost 
pracovního uplatnění osob se zdravotním 
postižením, pečujících osob a dalších skupin 
občanů ohrožených sociálním vyloučením 
formou sociálního podnikání. 

Vytváření podmínek pro možnost 
pracovního uplatnění pečujících osob a 
dalších skupin občanů ohrožených sociálním 
vyloučením formou sociálního podnikání. 

Vytváření podmínek pro možnost 
pracovního uplatnění osob se zdravotním 
postižením formou sociálního podnikání. 

Provozování bezbariérového penzionu 
rodinného typu s kapacitou 13 lůžek a 4 
přistýlky (209 m2) 

- Poskytování ubytování pro umožnění 
využívání sociálních služeb 
s nepřetržitým provozem. 

- Poskytování sociálního bydlení. 

Poskytování ubytování s kapacitou 6 lůžek 
(127 m2) pro umožnění využívání sociálních 
služeb s nepřetržitým provozem v prostorách 
pronajatých od NNO Sociální podnik Klubák, 
z.ú.: 

2x-třílůžkové pokoje, tréninková kuchyňka, 
bezbariérové WC a koupelna, kancelář, 
venkovní prostory, … 

Provozování bezbariérového penzionu 
rodinného typu s kapacitou 7 lůžek a 4 
přistýlky (83 m2). 

- Poskytování ubytování lidem se 
zdravotním postižením i široké veřejnosti 

- Poskytování sociálního bydlení 

Poskytování registrovaných sociálních 
služeb pro děti, mladistvé a dospělé se 
zdravotním postižením z celé ČR: 
- Odlehčovací služby - pobytová, 

ambulantní i terénní forma 
- Sociálně aktivizační služby pro OZP - 

ambulantní a terénní forma 
- Osobní asistence 

Poskytování registrovaných sociálních 
služeb pro děti, mladistvé a dospělé se 
zdravotním postižením z celé ČR: 
- Odlehčovací služby - pobytová, 

ambulantní i terénní forma 
- Sociálně aktivizační služby pro OZP - 

ambulantní a terénní forma 
- Osobní asistence 

Pronajmutí části prostor NNO Klubíčko 
Beroun, z.ú. pro provozování registrovaných 
pobytových a ambulantních služeb (127 m2): 
2x-třílůžkové pokoje, tréninková kuchyňka, 
bezbariérové WC a koupelna, kancelář, 
venkovní prostory, … 

Poskytování smluvní bezbariérové dopravy 
pro umožnění využívání poskytovaných 
sociálních služeb. 

 Poskytování smluvní bezbariérové dopravy 
pro umožnění využívání poskytovaných 
sociálních služeb: 
- Zakázka od NNO Klubíčko Beroun, z.ú. 

(řízení, údržba a oprava motorových 
vozidel pro přepravu osob). 

Zajištění integrovaných volnočasových 
aktivit pro postižené děti, mladistvé i dospělé, 
zdravé děti, celé rodiny a veřejnost. 

Zajištění integrovaných volnočasových 
aktivit pro postižené děti, mladistvé i dospělé, 
zdravé děti, celé rodiny a veřejnost. 

 

Vzdělávací a aktivační služby pro osoby se 
zdravotním postižením a pro pečující osoby 

Vzdělávací a aktivační služby pro osoby se 
zdravotním postižením a pro pečující osoby 

 

Pracovní rehabilitace handicapovaných s 
cílem získat a upevnit pracovní návyky v 
přirozeném sociálním prostředí. 

 Pracovní rehabilitace handicapovaných s 
cílem získat a upevnit pracovní návyky v 
přirozeném sociálním prostředí. 

Zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením, pečujících osob a dalších skupin 
občanů ohrožených sociálním vyloučením. 
- Administrativní práce - podklady pro 

vyúčtování klientům, dokumentace 
klientů, personalistika, evidence 
majetku, scanování, skartace, … 

- Domovník -  údržbářské a zahradnické 
práce, správa majetku, zajištění revizí, 
apod. 

- Projekt „Beroun - Město bez bariér“ 
Zakázka Města Beroun (mapování bariér, 
zpracování odborných zpráv a podkladů pro 
interaktivní mapu). 

Zaměstnávání pečujících osob a dalších 
skupin občanů ohrožených sociálním 
vyloučením v provozním zázemí sociálních 
služeb 

Zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením: 
- Administrativní práce 
Zakázka od NNO Klubíčko Beroun, z.ú. 
(podklady pro vyúčtování klientům, 
dokumentace klientů, personalistika, 
evidence majetku, scanování, skartace, …). 
- Domovník 
Zakázka od NNO Klubíčko Beroun, 
z.ú.:(údržbářské a zahradnické práce, správa 
majetku, zajištění revizí, apod.) 
- Projekt „Beroun - Město bez bariér“ 
Zakázka Města Beroun (mapování bariér, 
zpracování odborných zpráv a podkladů pro 
interaktivní mapu). 



 

ORGÁNY NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. 
 

Správní rada 
 

Bc. Martina Smolíková, předsedkyně Správní rady 

Matka dítěte se zdravotním postižením (*1994 - +2014), sociální pracovnice, ředitelka 

ARPZPD v ČR, z.s. - spolku s celorepublikovou působností 

1998 - 2012 - členka ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun 

2001 - 2005 - členka výboru ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun 

2006 - 2008, 2010 - 31. 5. 2011 - členka revizní komise ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun 

2009 - dosud - jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, z.s. - Klubu Uzlík 

2011 – dosud – předsedkyně Správní rady NNO Klubíčko Beroun, z.ú. 

2016 – dosud – předsedkyně Správní rady NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. 
 

Marie Havlíčková, členka Správní rady 

Držitelka Výroční ceny za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů za rok 2010 za mimořádné 

zásluhy v oblasti péče o děti se zdravotním postižením v ČR, udělené ministrem zdravotnictví. 

1991 – dosud - jedna ze zakladatelů, členka Republikového výboru ARPZPD v ČR, z.s. (spolku s celorepublikovou 

působností) a jeho dlouholetá ředitelka 

2013 – dosud – členka Správní rady NNO Klubíčko Beroun, z.ú. 

2016 – dosud – členka Správní rady NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. 
 

Bc. Martina Čížková, DiS., členka Správní rady 

Matka 2 dětí se zdravotním postižením. 

Dlouholetá členka Republikového výboru ARPZPD v ČR, z.s. - spolku s celorepublikovou působností a dlouholetá 

předsedkyně klubu ARPZPD v ČR, z.s. Pohoda Svitavy. 

2011 – dosud – členka Dozorčí rady NNO Klubíčko Beroun, z.ú. 

2016 – dosud – členka Správní rady NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. 

 

Ředitelka a statutární orgán NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. 
 

Alena Pecková 

Matka 2 dětí se zdravotním postižením (*1986 - +2006, *1993 - +2003) 

1997 - 2012 - jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun 

1997 - 2001 - předsedkyně a statutární orgán ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun 

2001 - 31. 5. 2011 - členka výboru a statutární orgán ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun, pracovník této 

organizace/ Ředitelka Integračního centra KLUBíčko Beroun 

2000 - dosud - členka Republikového výboru ARPZPD v ČR, z.s. - spolku s celorepublikovou působností 

2004 - 2006 - koordinátorka přípravy Komunitního plánování sociálních služeb Města Beroun 

2006 - dosud - členka Koordinační skupiny Komunitního plánování sociálních služeb Města Beroun 

2009 - dosud - jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, z.s. - Klubu Uzlík, členka revizní komise ARPZD v ČR, o.s - 

Klubu Uzlík. 

2011 – dosud – ředitelka a statutární orgán NNO Klubíčko Beroun, z.ú. 

2016 – dosud - ředitelka a statutární orgán NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. 
 

Odměny členů základních orgánů 

Členům Správní a Dozorčí rady nebyly vypláceny žádné odměny. 

Alena Pecková vykonává funkci ředitelky a statutárního orgánu jako dobrovolník - bez nároku na mzdu. 



 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - rok 2019 

 



 

PRACOVNÍ TÝM NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. 
 

 

Přehled pracovníků – 11 pracovníků, 5,55 přepočtěných úvazků, z toho 4,25 úvazků OZP 
 

Pracovní pozice Zaměstnanec 
Pracovní 
vztah Náplň práce 

Ředitelka NNO Sociální 
podnik Klubák, z.ú. 

Alena Pecková Externí 
zaměstnanec 

Činnosti pro NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. 

Účetnictví/ Personalistika Ing. Alena Muchlová Kmenový 

zaměstnanec 

Činnosti pro NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. 

Sociální pracovník Mgr. Barbora 
Strnadová 

Externí 
zaměstnanec 

Psychosociální podpora pro zaměstnance se 

zdr. postižením 

Projektový manažer/ 
Pracovník PR 

Alena Pecková Externí 
zaměstnanec 

Činnosti pro NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. 

Asistovaná doprava/ 
Údržba 

Jiří Kothan, 

Stanislav Král 

Kmenový 
zaměstnanec/ 

OZP 

Činnosti pro NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.: 

Domovnické, zahradnické a údržbářské práce správa 

majetku, zajištění revizí, apod. 

Zakázka od NNO Klubíčko Beroun, z.ú. 

Údržbářské a zahradnické práce, správa majetku, 

zajištění revizí, apod. 

Řízení, údržba a oprava motorových vozidel 

pro přepravu osob. 

Zdravotní sestra Romana Obezinová Kmenový 
zaměstnanec/ 

OZP 

Zakázka od NNO Klubíčko Beroun, z.ú. 

Zajištění zdravotní péče 

Pomocný provozní 
pracovník/ 

Pracoviště úklidy, Kuchyň, 
Pojízdná kavárna 

KlubkoCafé 

Tyburec František 

Škňouřilová Petra 

Prkno Radek 

Timoracká Radka 

Kmenový 
zaměstnanec/ 

OZP 

Činnosti pro NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.: 

Úklid, kuchyňské práce, stánkový prodej 

Zakázka od NNO Klubíčko Beroun, z.ú. 

Úklid Penzionu Klubíčko Vráž 

 

V roce 2019 jsme vytvořili podmínky pro pracovní uplatnění 7 osob znevýhodněných na trhu práce z důvodu 

zdravotního handicapu (osoby se zdravotním postižením). 

 

Sociální podnik Klubák, z.ú. zaměstnává na 77% úvazcích osoby se zdravotním postižením 

a tím splňuje podmínky pro vytvoření chráněných pracovních míst pro OZP (chráněná dílna). 

 

Sociální podnik Klubák, z.ú. je od svého 

vzniku v roce 2016 zaměstnavatel 

zaměstnávající na chráněných pracovních 

místech více než 50 % osob se zdravotním 

postižením z celkového počtu svých 

zaměstnanců. Tato skutečnost nás opravňuje 

dodávat v rámci náhradního plnění výrobky 

nebo služby nebo realizovat zadané zakázky 

ve smyslu §81 odst. 2 písm. b) zákona 

o zaměstnanosti. 

 
 
 
 



 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V ROCE 2019 

 Zakázky NNO Klubíčko Beroun, z.ú.: 

- Zajištění stravování klientů a pracovníků 

- Zajištění smluvní bezbariérové dopravy klientů a pracovníků 

- Zajištění zdravotní péče klientů 

- Zajištění domovnických prací 

- Spolupráce na zajištění provozu Pojízdné kavárny KlubkoCafé 

 

 Zakázky Města Beroun a veřejnosti: 

- Zajištění smluvní bezbariérové dopravy občanům s omezenou schopnosti pohybu 

a orientace. 

 
 
 

 
 
 

PUBLIC RELATIONS 

O našich aktivitách jsme pravidelně informovali na našich webových stránkách 

http://www.klubickoberoun.cz/index.php/chranena-dilna/zamestnavani-ozp  a na facebooku 

https://www.facebook.com/Klubakberoun.cz/   

Během roku 2019 jsme vydali 5 tiskových zpráv, které byly zveřejněny v regionálních médiích, jako je například 

Berounský deník, Podbrdské noviny, zpravodaje obcí z regionu, na webových stránkách obcí a na serverech 

s problematikou zdravotního postižení. 

 
 
 

Akce pro veřejnost 

Cílem našich akcí je seznámit širokou veřejnost s našimi službami. 
 

V roce 2019 jsme ve spolupráci s našimi příznivci uspořádali 21 akcí pro veřejnost. 

http://www.klubickoberoun.cz/index.php/chranena-dilna/zamestnavani-ozp
https://www.facebook.com/Klubakberoun.cz/


VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 

Rozvaha ke dni 31. 12. 2019 (v tisících) 
 

 



 



 

 

 



VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2019 (v tisících) 

 



 

 

 

Správní rada Sociálního podniku Klubák, z.ú. rozhodla, že ztráta z roku 2019 bude postupně uhrazena z účtu číslo 

911100 „Fond _tvorba ze zisku a ztrát“. 
 

 


