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Slovo zakladatelky společnosti 

 

 

 

Vážení přátelé,  

 

naše nezisková organizace Klubíčko Beroun, o.p.s. vznikla dne 31. 8. 2011 z iniciativy rodičů postižených dětí - 

zakládajících a dlouholetých členů klubu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. Klubíčko 

Beroun, kteří jako členové výboru a dobrovolní pracovníci organizace více jak čtrnáct let Klub Klubíčko řídili 

a garantovali jeho činnost a také stáli u zrodu Integračního centra KLUBíčko Beroun se sídlem Bezručova 928, 

266 01 Beroun (nyní Dobromysl o.p.s., IČO 24198412). 

 

V roce 2012 jsme využili svých zkušeností s vedením úspěšné neziskové organizace a nastavili fungování naší 

obecně prospěšné společnosti a zajistili provozní zázemí, personální obsazení a finanční prostředky na veškeré naše 

činnosti. 

A mile nás překvapilo, kolik lidí našemu Klubíčku nejen fandí, ale i nezištně pomáhá. 

Všem za tuto podporu děkujeme. 
 

Aktivity Klubíčka vždy vycházely z aktuálních potřeb rodin s postiženými dětmi, mladistvými a dospělými z regionu 

Berounsko, jež se nachází v obtížné životní situaci. Rodiče postižených dětí jsou zastoupeni v orgánech společnosti 

a určují tak činnosti Klubíčka. Jejich praktické zkušenosti, prožitky a znalost problematiky jsou pro fungování 

Klubíčka neocenitelným přínosem. 
 

Je pro nás důležité podat pomocnou ruku těm, kteří sami život s handicapem znají a hledají cestu k řešení své 

obtížné životní situace. 

V roce 2012 jsme postupně začali poskytovat 3 typy sociálních služeb, které využívalo 48 klientů zejména s těžkým 

kombinovaným postižením. Dále jsme navázali na tradici pořádání integrovaných volnočasových aktivit, jichž 

se opakovaně zúčastnilo 35 rodin. A díky získaným dotacím jsme začali zaměstnávat kvalifikované pracovníky 

a fungovat na principech sociálního podnikání. 

Celkem našich služeb v roce 2012 využilo 139 klientů, z toho 48 dětí a dospělých se zdravotním postižením 

a 42 pečujících osob. 
 

Naše fungování je naprosto transparentní. Zveřejňujeme výsledky našeho hospodaření a roční výše mezd 

manažerského týmu. Máme transparentní účty u Fiobanky, do kterých může kdokoliv nahlížet a kontrolovat, jak 

zacházíme se získanými finančními prostředky. I z tohoto důvodu dlouhodobě získáváme podporu široké veřejnosti. 
 

 

Těší mě, že již v prvním roce nového fungování Klubíčko bezesporu prokázalo svou potřebnost a společenskou 

prospěšnost. 
 

 

Děkuji všem spolupracovníkům, dárcům a dalším příznivcům Klubíčka, že pomohli naplňovat naši vizi a poslání 

a konkrétními činy podpořili 48 lidí se zdravotním postižením. 
 

 

 

 

 

Alena Pecková 

zakladatelka neziskové organizace Klubíčko Beroun, o.p.s. 



O nás 

Naše poslání: 

Posláním obecně prospěšné společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. je vytvářet trvale udržitelné příležitosti pro osoby, 

jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem (děti a dospělí se zdravotním postižením, pečující osoby a celé 

rodiny), ochrana práv a zájmů dětí, mládeže a dospělých se zdravotním postižením a naplňování jejich specifických 

potřeb s cílem zvýšit kvalitu jejich života. 
 

Naše vize: 

Klubíčko Beroun, o.p.s. je stabilní, nezávislá a konkurenceschopná sociální firma poskytující profesionální veřejně 

prospěšné služby lidem se zdravotním postižením, jejich rodinám i veřejnosti. 
 

Náš cíl: 

Naším cílem je vybudování a provozování sociální firmy, která poskytne lidem se zdravotním postižením celoroční 

bydlení, možnost pracovního uplatnění i komplex sociálních služeb, terapií, vzdělávání a volnočasových aktivit a 

přinese svým klientům i pracovníkům stabilitu a jistotu. 

 

Způsob fungování, identifikace 

Název 

Klubíčko Beroun, o.p.s. 
 

IČO 

241 51 262 
 

Sídlo 

Damilská 172, 266 01 Tetín 
 

Právní forma 

Obecně prospěšná společnost 
 

Číslo transparentního účtu u Fiobanky Praha 

2600168295/ 2010 

Transparentní účet jsme zřídili za účelem poskytnutí detailních informací o našich transakcích široké veřejnosti. 

Pomocí internetu tak může kdokoliv z vás jednoduše kontrolovat stav finančních prostředků na našem účtu a 

nakládání s nimi. 
 

Registrace obecně prospěšné společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. 

Klubíčko Beroun, o.p.s. je založena dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Obecně 

prospěšná společnost Klubíčko Beroun, o.p.s. byla dne 31. 8. 2011 zapsána v rejstříku obecně prospěšných 

společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 841. 
 

Druh obecně prospěšných služeb 

 Zajišťování ochrany práv, zájmů a potřeb zdravotně postižených dětí, mládeže a dospělých. 

 Poskytování sociálních služeb pro děti, mladistvé a dospělé se zdravotním postižením a celé jejich rodiny - 

odlehčovací služby. 

 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených 

sociálním vyloučením a vytváření podmínek pro možnost pracovního uplatnění osob se zdravotním 

postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením formou sociálního 

podnikání. 

 Vzdělávání osob se zdravotním postižením a pečujících osob. 

 Zajištění integrovaných volnočasových aktivit pro postižené děti, mladistvé i dospělé, zdravé děti, celé 

rodiny a veřejnost. 



Působnost: 

Klubíčko Beroun, o.p.s. působí na území Středočeského a Plzeňského kraje a v Praze, především v regionech 

Berounsko, Kladensko, Rakovnicko, Rokycansko, Praha - Západ a Praha 
 

Členství v jiných organizacích: 

Klubíčko Beroun, o.p.s. je členem Asociace veřejně prospěšných organizací. Na stránkách 

http://www.avpo.cz/katalog_detail/165/klubicko-beroun-o-p-s-socialni-firma-prospesna-nejen-lidem-se-zdravotnim-

postizenim/ zveřejňujeme výsledky našeho hospodaření a roční výše mezd manažerského týmu.  

Klubíčko Beroun, o.p.s. je kolektivním členem Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. - 

Klubu Uzlík Beroun - http://www.klubuzlik.webnode.cz/ 
 

Spolupráce s jinými organizacemi 

Zakladatelka Klubíčko Beroun, o.p.s. je členkou Republikového výboru Asociace rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí v ČR, o. s. - www.arpzpd.cz  

Zakladatelka Klubíčko Beroun, o.p.s. je od r. 2004 členkou Koordinační skupiny Komunitního plánování sociálních 

služeb Města Beroun 
 

Kontakty 

Alena Pecková 

Ředitelka obecně prospěšné společnosti 

Klubíčko Beroun, o.p.s. 

Damilská 172, 266 01 Tetín 

www.klubicko-ops.cz 

Tel. +420 722 955 596, 725 757 707 

Email: info@klubicko-ops.cz, 

 

Orgány obecně prospěšné společnosti: 

V orgánech nového Klubíčko Beroun o.p.s. zasedly spolu s odborníky i matky postižených dětí – zakladatelky klubů 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. - Klubíčko a Uzlík Beroun a dlouholeté členky jejich 

řídících orgánů. 

Nové Klubíčko Beroun, o.p.s. tak navazuje na jejich společné čtrnáctileté působení v klubech Asociace rodičů 

a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. Klubíčko Beroun a Uzlík Beroun (viz 

http://www.klubicko.org/clanky/10-ke-stazeni.html / Výroční zprávy a http://www.klubuzlik.webnode.cz ) 

Tým naší nové obecně prospěšné společnosti má tedy bohaté zkušenosti s vedením neziskové organizace, s 

budováním a provozováním centra sociálních služeb i se zajišťováním finančních prostředků na rozvoj a udržení 

činností. 

Všichni zainteresovaní dobrovolníci i externí pracovníci mají dlouholeté zkušenosti se zajišťováním pobytových akcí 

a poskytováním péče dětem, mladistvým a dospělým s různým typem a stupněm zdravotního postižení. 
 

Zakladatelka a ředitelka obecně prospěšné společnosti a statutární orgán: 

Alena Pecková 

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 - 2003 - člen výboru a statutární orgán ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun, pracovník této 

organizace/ Koordinátor činností 

2003 - 31. 5. 2011 - člen výboru a statutární orgán ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun, 

pracovník této organizace/ Ředitelka Integračního centra KLUBíčko Beroun, které pod jejím vedením 

poskytovalo od r. 2000 komplex sociálních služeb, vzdělávání, terapií a volnočasových aktivit cca 70 klientům 

ročně, zaměstnávalo cca 50 osob, čerpalo finanční dotace ze zahraničních zdrojů v celkové výši 21.250.000 Kč a 

realizovalo desítky grantů podpořených z českých finančních zdrojů. 

2009 - 2011 - jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Uzlík Beroun, členka revizní 

komise ARPZD v ČR, o. s. - Klubu Uzlík Beroun 

http://www.avpo.cz/katalog_detail/165/klubicko-beroun-o-p-s-socialni-firma-prospesna-nejen-lidem-se-zdravotnim-postizenim/
http://www.avpo.cz/katalog_detail/165/klubicko-beroun-o-p-s-socialni-firma-prospesna-nejen-lidem-se-zdravotnim-postizenim/
http://www.arpzpd.cz/
http://www.klubicko.org/clanky/10-ke-stazeni.html
http://www.klubuzlik.webnode.cz/


 

Správní rada: 
 

Bc. Martina Smolíková, předsedkyně Správní rady 

Matka dítěte se zdravotním postižením, sociální pracovnice, zástupkyně ředitelky ústředí ARPZPD v ČR, o. s. 

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 - 2011 - jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Uzlík Beroun 
 

Jitka Jiroutová, členka Správní rady 

Matka dítěte se zdravotním postižením, pracovník v sociálních službách. 

2004 - 2009- členka ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun 

2008 - členka výboru ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun 

2009 - místopředsedkyně a statutární orgán ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun 

2009 - 2011 - jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Uzlík Beroun, předsedkyně 

výboru ARPZD v ČR, o. s. - Klubu Uzlík Beroun 
 

Mgr. Renáta Egrtová, členka Správní rady 

Matka dítěte se zdravotním postižením, učitelka. 

1997 - 2009 - jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun 

2005 - 2006 - členka výboru ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun, 

2007 - 2009 - předsedkyně a statutární orgán ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun 

2009 - 2011 - jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Uzlík Beroun, členka revizní 

komise ARPZD v ČR, o. s. - Klubu Uzlík Beroun 
 

 

 

Dozorčí rada: 
 

Dagmar Veselá, předsedkyně Dozorčí rady 

Manager, spolumajitelka firmy 
 

Milena Lišková, členka Dozorčí rady 

OSVČ - účetní firma 
 

Martina Foltýnová, členka Dozorčí rady 

Administrativní pracovnice, t. č. na mateřské dovolené 

1997 – 2000 - účetní ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NAŠE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY 

Sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách 
 

Odlehčovací služby dle § 44 Zákona č. 108/2006 Sb. - od 1. 1. 2012 

Cca 1x měsíčně pořádáme odlehčovací pobyty v různých rekreačních zařízeních s cílem umožnit postiženým dětem/ 

mladistvým/ dospělým ve věku 1 – 50 let kontakty s dalšími postiženými i zdravými lidmi, nabídnout jim atraktivní 

program přiměřený jejich potřebám a schopnostem, zprostředkovat jim kontakty s dalšími postiženými i zdravými 

lidmi a jejich blízkým umožnit odpočinek nebo čas na vyřízení svých záležitostí. 
 

 

Osobní asistence dle § 39 Zákona č. 108/2006 Sb. - od 1. 9. 2012 

Cílem služby je poskytnout lidem se zdravotním postižením nezbytnou podporu ke zvládnutí běžných úkonů, 

zpřístupnit vzdělání a pracovní uplatnění, umožnit zapojení do běžného života a zvýšit tak kvalitu jejich života a 

možnost jejich integrace do většinové společnosti. 

Lidé se zdravotním postižením ve věku 1 – 64 let mohou pravidelně i nárazově využívat naši službu osobní 

asistence. Klientovi pomáháme při zvládání úkonů péče o vlastní osobu a o domácnost, doprovázíme např. do 

školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady, na nákupy, při dopravě veřejnými dopravními prostředky, do lázní, na 

pobyty a různé akce, na volnočasové aktivity (kroužky, pobyty, výlety, …) apod.. 
 

 

Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením poskytované dle § 66 

zákona č. 108/2006 Sb.  - od 1. 10. 2012 

Cílem služby je zprostředkovat dětem/ mladistvým/ dospělým se zdravotním postižením kontakt se společenským 

prostředím a nabídnout činnosti, které povedou k udržení nebo rozvoji jejich osobních dovedností vedoucích 

k sociálnímu začleňování. 
 

 

 

 

Naše další veřejně prospěšné služby 

Zaměstnávání dospělých se zdravotním postižením a pečujících osob 

Klubíčko založili rodiče postižených dětí a ti také určují jeho další rozvoj. Není proto divu, že vytváříme pracovní 

příležitosti především pro lidi, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem. Je pro nás důležité podat pomocnou 

ruku těm, kteří sami život s handicapem znají a obtížně hledají příležitost se uplatnit. Jejich praktické zkušenosti, 

prožitky a znalost problematiky jsou pro fungování Klubíčka neocenitelným přínosem.  

Naším cílem je vytvářet trvale udržitelné pracovní příležitosti pro skupinu osob výrazně znevýhodněných na trhu 

práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu. Těmito osobami jsou lidé se 

zdravotním postižením, pečující osoby a dlouhodobě nezaměstnaní. Zaměstnanci z cílové skupiny pracují v zázemí 

sociálních služeb. 
 

Integrované volnočasové aktivity pro děti, mladistvé i dospělé se zdravotním postižením i děti zdravé 

na různých místech v ČR i v zahraničí. 
 

Integrované volnočasové aktivity pro rodiny s postiženými dětmi, mladistvými a dospělými v produktivním 

věku a s dětmi zdravými na různých místech v ČR i v zahraničí s možností hlídání malých dětí. 
 

Vzdělávání pečujících osob 
 

Informační servis z oblasti sociálních služeb a legislativy 

 



Činnost naší společnosti v období 31. 8. – 31. 12. 2011 

 Poskytování 3 typů sociálních služeb  

Odlehčovací pobytové služby (od 1. 1. 2012) – v roce 2012 využilo těchto služeb celkem 15 klientů 

Osobní asistence (od 1. 9. 2012) – v roce 2012 využili těchto služeb celkem 3 klienti 

Sociálně aktivizační služby (od 1. 10. 2012) – v roce 2012 využilo těchto služeb celkem 34 klientů 

 

 Realizace 5 odlehčovacích pobytů pro děti, mladistvé i dospělé se zdravotním postižením 

a 4 integrovaných pobytů pro rodiny s postiženými dětmi, mladistvými i dospělými i dětmi 

zdravými - ve spolupráci s klubem Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. - Klubem 

Uzlík Beroun (viz http://www.klubuzlik.webnode.cz ) 
 

Únor - Víkendový pobyt na Čabárně, okr. Kladno 

V prvním únorovém víkendu se sešlo 13 „Klubíčkářů“ na víkendovém pobytu v Centru ekologické výchovy 

na Čabárně u Kladna. Mrzlo, až praštělo, ale partě postižených dětí, jejich rodičů a asistentů něco takového 

rozhodně nevadilo. Pozorovali a krmili zvířátka, chodili na procházky, klouzali se a bruslili, tančili, hráli si, 

vyráběli, ochutnávali různé dobroty, relaxovali, …Prostě společně prožili víkend plný pohody a dozvěděli se 

i mnoho zajímavostí ze života zvířat. 
 

Duben - Čtyřdenní pobyt ve Šlovicích, okr. Rakovník 

O velikonočních prázdninách se 10 „Klubíčkářů“ vypravilo do rekreačního střediska Starý mlýn ve Šlovicích, 

okr. Rakovník. Vedoucí pobytu p. Jitku Jiroutová pro ně připravila pobyt zaměřený na velikonoční zvyky, 

kdy kromě tradičního barvení vajíček vyráběli i velikonoční dekorace, chodili na vycházky, hledali poklad, 

hráli pohádku O kohoutkovi a slepičce a trochu sportovali. Na sobotu byl naplánovaný výlet rodin s 

postiženými dětmi na kolech nebo pěšky (s vozíky) po cyklostezce z Rakovníka do Křivoklátu, ale vzhledem 

ke sněžení ho absolvovali pouze 3 sněhu a vodě odolní cyklisté (:-). Ostatní přijeli až rovnou do Šlovic - na 

grilovačku a pohodové posezení s přáteli. 
 

Červen - Víkendový pobyt ve Šlovicích, okr. Rakovník 

Klubíčkáři oslavili Mezinárodní den dětí ve Šlovicích. Počasí nám tentokrát přálo a tak jsme chodili na 

vycházky, trochu sportovali a hráli hry, malovali, opékali buřtíky a hlavně se výborně bavili a společně si 

užívali pohodičku. A všichni už se těšíme na zářijový pobyt. 
 

Září - Třídenní pobyt ve Šlovicích, okr. Rakovník 

Babí léto ve Šlovicích. Babí léto bylo v plné síle a tak jsme chodili na vycházky, sbírali houby, pouštěli 

draky, trochu soutěžili, vyráběli dráčky a podzimní koláže z přírodních materiálů, opékali buřtíky, byli na 

opravdové diskotéce a hlavně se jako vždy výborně bavili a společně si užívali pohodičku. Koncem října 

vyrazíme znovu - tentokrát na 4 dny. 
 

Říjen - Čtyřdenní pobyt ve Šlovicích, okr. Rakovník 

Halloween ve Šlovicích. Při říjnovém pobytu nás trochu překvapil první sníh a tak jsme si užili zimní 

romantiku, věnovali jsme se přípravě na Halloween a vyřezávali dýně, opět navštívili diskotéku, hráli různé 

společenské hry a jako vždy jsme se všichni společně báječně bavili. 

 

 Realizace 2 rodinných pobytů v areálu termálního koupaliště ve Štúrovu. 

Květen - Rodinný pobyt v areálu termálního koupaliště ve Štúrovu (SR) 

Již popáté se více jak dvě desítky dětí, mladistvých a dospělých se zdravotním postižením vypravily spolu 

se svými rodinami, přáteli a asistenty na léčebný pobyt u termálů ve Štúrovu, který pořádala společnost 

Klubíčko Beroun, o.p.s. ve spolupráci s klubem Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 

o.s. Uzlík. 

Celkem se pobytu účastnilo 26 rodin, z toho 19 rodin pečujících o blízkého se zdravotním postižením 

http://www.klubuzlik.webnode.cz/


 

Září - Rodinný pobyt v areálu termálního koupaliště ve Štúrovu (SR) 

Novinkou letošního roku byl podzimní pobyt ve Štúrovu. Pro velký zájem letos uspořádala naše společnost 

Klubíčko Beroun, o.p.s. ve spolupráci s klubem Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 

o.s. Uzlík v areálu termálního koupaliště ve Štúrovu i podzimní ozdravný pobyt. Počasí nám opět přálo a tak 

si účastníci pobytu prodloužili léto a naplno si užili všechny možnosti, které areál i město Štúrovo nabízí. 

Celkem se pobytu účastnilo 21 rodin, z toho 13 rodin pečujících o blízkého se zdravotním postižením. 

 

 Založení a rozvoj sociální firmy, která postupně zaměstnává dospělé se zdravotním postižením, pečující 

osoby a další osoby znevýhodněné na trhu práce. 

Firma poskytuje veřejně prospěšné práce obcím, státním i nestátním institucím, výpomoc malým firmám a 

služby široké veřejnosti. 

Zaměstnání 1 pečující osoby (od 1. 10. 2012) a 1 dlouhodobě nezaměstnaného (od 1. 9. 2012) na hlavní 

pracovní poměr (2x 0,5 úvazku) v přímé péči o klienty. 

Získání finanční dotace z ESF - projekt č. CZ.1.04/2.1.01/74.00020 s názvem "Cesta k zaměstnání v oblasti 

péče o handicapované osoby" - Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ/GG 2.1/74/3/00020 ze dne 16. 

2. 2012. http://www.arpzpd.cz/#/esf na mzdové prostředky (včetně odvodů organizace) 2 

rekvalifikovaných pracovníků v sociálních službách zajišťujících přímou péči o klienty sociálních služeb v 

období 1. 9. 2012 - 30. 9. 2013 v celkové výši 288.000 Kč. 

 

 Zpracování neinvestičního projektu „Beroun – město bez bariér“ a získání finanční spoluúčasti 

města Beroun ve výši 65.190 Kč na realizaci tohoto projektu, v rámci něhož budou zaměstnáni dospělí 

se zdravotním postižením a pečující osoby na zkrácené úvazky. 

 

 Zpracování investičního projektu na vybudování bezbariérového penzionu. V něm budou moci 

nárazově i celoročně bydlet lidé se zdravotním postižením a budou zde zaměstnáni dospělí se zdravotním 

postižením a pečující osoby. V případě získání finanční dotace ve výši 5.000.000 Kč a zajištění spoluúčasti 

ve výši 1.250.000 Kč by měl být zahájen provoz penzionu 1. 5. 2015. 

Stav k 31. 12. 2012: Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí. 

 

 

Struktura uživatelů služeb společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. v roce 2012 
 

EVIDENCE uživatelů dle kategorií – rok 2012 

POČET 

RODIN 

Osoby se 

zdravotním 

postižením 

Děti s dlouhodobými 

zdravotními problémy 

Zdravé 

děti 

Pečující 

osoby 

Jiné 

osoby 

Počet uživatelů 

našich služeb 

73 48 4 14 42 31 139 

 

EVIDENCE uživatelů dle využívání služeb – rok 2012 

Veřejně prospěšné služby Počet uživatelů 

Odlehčovací pobytové služby pro děti, mladistvé i dospělé se zdravotním postižením 15 

Osobní asistence 3 

Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením 34 

Integrované volnočasové aktivity/ Pečující osoby 48 

Integrované volnočasové aktivity/ Veřejnost 39 

Informační servis z oblasti sociálních služeb a legislativy 37 

Zaměstnávání osob pečujících o blízkého se zdravotním postižením 1 

Zaměstnávání osob dlouhodobě nezaměstnaných 1 

http://www.arpzpd.cz/#/esf


Personální zajištění činnosti organizace 

13 pracovníků, z toho: 

  2x pracovník v sociálních službách (2x 0,5 HPP) 

11x brigádníci na příkazní smlouvu 

3x dobrovolníci na příkazní smlouvu – celkem odpracováno 2.372 hodin dobrovolnické práce ve prospěch 

společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výsledky hospodaření naší společnosti v roce 2012 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

Děkujeme všem našim dárcům a příznivcům za důvěru a podporu naší 

nedávno vzniklé organizace. 

I když náš tým má dlouholetou historii realizace projektů přínosných pro rodiny 

s postiženými dětmi, mladistvými a dospělými, 

je pro nás - jako pro každou začínající neziskovou organizaci nejtěžší 

prolomit „začarovaný kruh“ – období, kdy ještě nejsou vidět žádné přesvědčivé 

výsledky, ale přitom přípravné fáze jsou časově i finančně velmi náročné. 

O to více si takové pomoci vážíme a oceňujeme ji. 
 

 

 
 

V roce 2012 nás podpořili: 

 

Dotace 

ESF - projekt č. CZ.1.04/2.1.01/74.00020 s názvem "Cesta k zaměstnání v oblasti péče 

o handicapované osoby" - Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ/GG 2.1/74/3/00020 ze dne 

16. 2. 2012. 
Dotace na mzdové prostředky (včetně odvodů organizace) 2 rekvalifikovaných pracovníků v sociálních službách 

zajišťujících přímou péči o klienty sociálních služeb v období 1. 9. 2012 - 31. 12. 2010 v celkové výši 84.000 Kč. 
 

 

Finanční dary 

Anonymní dárci 

Finanční dar na podporu hlavních činností společnosti (poskytování odlehčovacích služeb) ve výši 764 Kč. Finanční 

dar na podporu veřejně prospěšných činností společnosti ve výši 500 Kč. 

Angel’s Accounting s.r.o., Praha  

Finanční dar na podporu hlavních činností společnosti (poskytování odlehčovacích služeb) ve výši 5.000 Kč. 

Fialovi, Lhotka u Hostomic  

Finanční dar na podporu veřejně prospěšných činností společnosti ve výši 600 Kč. 

Foltýnovi, Knížkovice a Tmaň  

Finanční dar na podporu veřejně prospěšných činností společnosti ve výši 1.000 Kč. 

Formanovi/ Klímovi, Nové Veselí  

Finanční dar na podporu veřejně prospěšných činností společnosti ve výši 1.600 Kč. 

Frnka Tomáš, Praha  

Pravidelně zasílání finanční podpory ve výši 50 Kč/ měsíčně na transparentní účet společnosti u Fiobanky Praha 

č. 2600168295/ 2010. 

MVDr. Fuchs Václav, Velká Dobrá   
Finanční dar na podporu veřejně prospěšných činností společnosti ve výši 100 Kč. 

Gaube Petr, Litoměřice  

Finanční příspěvek na rodinný turnaj v bowlingu (akce Štúrovo 2012) ve výši 230 Kč. 

MUDr. JIrsová Marie, Kladno 

Finanční dar na podporu veřejně prospěšných činností společnosti ve výši 5.000 Kč. 

Klabanová Eva, Litoměřice 

Finanční dar na podporu veřejně prospěšných činností společnosti ve výši 200 Kč. 

Kyselová Lenka, Kladno  

Finanční dar na podporu veřejně prospěšných činností společnosti ve výši 500 Kč. 

Lišková Martina, Praha  

Finanční dar na podporu veřejně prospěšných činností společnosti ve výši 800 Kč. 



 

Cvičitelka Zumby Tereza Lhotáková, její příznivci a Sport Eden Beroun  

Výtěžek veřejné sbírky na podporu hlavních činností společnosti (poskytování odlehčovacích služeb) ve výši 
29.722 Kč. 

Mošovská Lucie, Praha 

Finanční dar na podporu hlavních činností společnosti (poskytování odlehčovacích služeb) ve výši 5.000 Kč. 

p. Pipková a přítelkyně  

Finanční dar na podporu hlavních činností společnosti ve výši 600 Kč. 

Plecitý Emil, Hostomice  

Finanční dar na podporu veřejně prospěšných činností společnosti ve výši 400 Kč. 

Přibylová Marie, Beroun  

Finanční dar na podporu hlavních činností společnosti ve výši 775 Kč. 

Ing. Řičica Jindřich, Praha  

Finanční dar do veřejné sbírky ve výši 1.000 Kč. 

Bc. Smolíková Martina, Praha  

Finanční dar na podporu hlavních činností společnosti ve výši 160 Kč. Pravidelně zasílání finanční podpory ve výši 

200 Kč/ měsíčně na transparentní účet společnosti u Fiobanky Praha č. 2600168295/ 2010. 

Šteflovi, Zdice  

Finanční dar na podporu veřejně prospěšných činností společnosti ve výši 500 Kč. 

Ing. Trejbal Zdeněk,  Beroun  

Finanční dar na podporu hlavních činností společnosti (poskytování odlehčovacích služeb) ve výši 15.000 Kč + 
10.000 Kč. 

Trnková Kateřina, Lety u Dobřichovic  

Finanční dar na podporu hlavních činností společnosti ve výši 572 Kč. 

 
 

Věcné dary 

Anonymní dárce  

Darování staršího počítače Compaq včetně obrazovky, klávesnice a myši. 

Bílých, Králův Dvůr 

Darování kancelářských potřeb v hodnotě cca 500 Kč. 

Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, Mokrá 

Darování 3 starších počítačů Pentium včetně obrazovek, klávesnic a myší. 

Černá Marie, Městečko u Křivoklátu  

Darování 8 balíků kancelářského papíru A4. 

Jiroutová Jitka, Kladno  

Darování cca 3 kg velikonočních vlastnoručně vyrobených 

velikonočních perníčků - odměny dětem velikonočním 
odlehčovacím pobytu. 

KPMG ČR, s.r.o., Praha, www.kpmg.com  

Darování staršího notebooku Latitude D610, taška na 

počítač, flash disk. 

Ryndová Drahoslava, Chyňava – Libečov  

Darování staršího notebooku Fujitsu Siemens. 

Bc. Smolíková Martina, Praha  

Darování externí velkokapacitní paměti v hodnotě 
1.700 Kč. 

 
 

 

 
 

 
 

 

http://www.kpmg.com/


 

Služby 

El Paso Beta, s.r.o., Hausler Ivan, Štúrovo (SR) 

Sleva na ubytování v apartmánech El Paso ve výši cca 30.000 Kč na akci "Pobyt rodin s postiženými dětmi v 

areálu termálního koupaliště ve Štúrovu" v termínu 27. 4. - 8. 5. 2012. 

JUDr. Karabec David - advokát, 180 00 Praha 8, Na stráži 1306/5 

Sleva na právnické služby ve výši 6.075 Kč. 

Lišková Milena, Praha  

Zpracování daňového přiznání společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. 

Peckovi, Tetín 172 
Poskytnutí zázemí pro fungování společnosti. 

Mgr. Wachtlová Renata, Hořovice  

Právnické služby - konzultace. 

 
Dobrovolnická práce v roce 2012 

Jiroutová Jitka, Kladno  

Ke dni 31. 12. 2012 odpracovala 267 hodin dobrovolnické práce ve prospěch společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. 

Pecková Alena, Tetín  

Ke dni 31. 12. 2012 odpracovala 1.910 hodin dobrovolnické práce ve prospěch společnosti Klubíčko Beroun, 

o.p.s. 

Bc. Smolíková Martina, Praha  

Ke dni 31. 12. 2012 odpracovala 195 hodin dobrovolnické práce ve prospěch společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


