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Úvodní slovo ředitelky společnosti 
 

Vážení přátelé,  
 

Je mi ctí a potěšením seznámit Vás s dalšími novinkami v Klubíčku, jehož jméno je v našem regionu již více 

jak 18 let pevně spjato s poskytováním komplexu kvalitních sociálních služeb, terapií a volnočasových aktivit 

pro děti, mladistvé i dospělé s těžkým, většinou kombinovaným zdravotním postižením. 
 

Rok 2014 byl pro naši organizaci velmi hektický, ale také velmi radostný. 

Během dvou let se nám podařilo naplnit naši vizi a dne 1. 3. 2014 jsme na Vráži u Berouna zahájili provoz 

částečně bezbariérového Penzionu Klubíčko s kapacitou 13 lůžek + 4 přistýlky pro celoroční bydlení i přechodné 

ubytování dětí i dospělých s různými typy a stupni zdravotního postižení.  

Díky podpoře řady dárců jsme mohli provést potřebné úpravy a vybudovat příjemné prostředí navozující 

rodinnou atmosféru s dostatkem soukromí pro klienty. 

Penzion Klubíčko Vráž je zaregistrován jako provozovna sociálních služeb. 
 

Služby soustředěné v Penzionu Klubíčko Vráž v roce 2014 střídavě využívalo 40 klientů. Někteří z klientů jsou 

velmi šikovní a po absolvování Tréninkového pracoviště Klubák budou zaměstnáni v kuchyni, při úklidech, 

v prádelně, na zahradě, dílně apod. Ale většina našich klientů je odkázána na naši péči – zajišťujeme jim 

nepřetržitý dohled a podporu při všech činnostech, podáváme jim jídlo a pití, staráme se o jejich hygienu, 

polohujeme je a snažíme se jim poskytnout veškeré pohodlí, zpříjemnit pobyt pomocí terapií a zapojovat 

je do různých aktivit. O všechny klienty se nepřetržitě stará tým kvalifikovaných pracovníků. 
 

Klubíčko funguje jako sociální firma. Přednostně zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením, osoby 

dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnané (50+, absolventi bez 

praxe, rodiče po mateřské dovolené). V roce 2014 tvořili pracovníci znevýhodnění na trhu práce 55% 

z celkového počtu pracovníků společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. 
 

Cítíme veliké uspokojení, že jsme dokázali za tak krátkou dobu vybudovat komplex potřebných služeb 

pro klienty s nejtěžšími typy a stupni zdravotního postižení, který je klienty plně využíván a proto funguje velmi 

efektivně.  
 

Rozvoj našich služeb by se neobešel bez aktivního a proklientského přístupu zaměstnanců a dobrovolníků 

Klubíčka. Jejich nadstandardní a zodpovědný přístup velmi často pozitivně oceňují klienti Klubíčka a jejich 

rodinní příslušníci. 
 

Velice si vážíme i podpory našich dárců, kteří se podílí na naplňování smysluplného poslání Klubíčka. 

Konkrétními činy jsme v roce 2014 společně usnadnili nelehký životní úděl 61 dětem a dospělým se zdravotním 

postižením a jejich rodinám. 
 

 

Alena Pecková, zakladatelka a ředitelka neziskové organizace Klubíčko Beroun, o.p.s. 

Tetín, 23. června 2015 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE 

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. 
 

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. 
 

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 
 

Čísla transparentních účtú u FIO banky Praha 

Běžný účet:  2600168295/ 2010 

Účet veřejné sbírky: 2900220753/ 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. 
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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, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro OZP. 

 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. Nabídku integrovaných volnočasových 

aktivit využívají rodiny z celé ČR. 
 

Členství v jiných organizacích: 

 Klubíčko Beroun, o.p.s. je prvním sociálním podnikem na Berounsku zařazeným v síti TESSEA, 

jejímž posláním je prosazování konceptu sociální ekonomiky a sociálního podnikání v podmínkách ČR. 

 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, 

z.  s. - Klubu Uzlík- http://www.klubuzlik.webnode.cz/ 
 

Spolupráce s jinými organizacemi 

 Zakladatelka a ředitelka společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. 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. 

 Zakladatelka a ředitelka společnosti Klubíčko 

Beroun, o.p.s. 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. 

Klubíčko Beroun, o.p.s je realizátorem řady 

opatření KPSS.  

 

 

  

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/
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HISTORIE společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. 
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 (statutární orgán) a dobrovolní pracovníci organizace více jak čtrnáct let 

Klub Klubíčko řídili a garantovali jeho činnost. 

Zakladatelkou NNO Klubíčko Beroun o.p.s. je dlouholetá 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 pracovníků, čerpalo finanční dotace ze zahraničních zdrojů 

v celkové výši 21.250.000 Kč a realizovalo desítky grantů podpořených z českých finančních zdrojů. 

V orgánech NNO Klubíčko Beroun o.p.s. zasedly spolu s odborníky i matky postiženích dětí - zakladatelky 

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

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. 

 

Činnosti NNO Klubíčko Beroun, o.p.s. zaštiťují rodiče postižených dětí, kteří se od roku 1997 

aktivně podílí na zlepšování podmínek rodin s postiženými dětmi a dospělými zejména z regionu 

Berounsko. Jejich praktické zkušenosti, prožitky a znalost problematiky jsou pro fungování 

Klubíčka neocenitelným přínosem. 

Díky jejich působení se v Berouně podařilo otevřít první speciální třídu při mateřské škole (r. 1999), 

zorganizovat bezpočet integrovaných zájezdů, výletů, akcí pro veřejnost, vzdělávacích kurzů, 

táborů a pobytových akcí a to jak pro samotné děti, mladistvé a dospělé se zdravotním postižením, tak i pro 

celé rodiny (od r. 1997). 

Tento tým rodičů postižených dětí připravil, úspěšně realizoval a garantoval udržitelnost 3 projektů 

podpořených z ESF celkovou částkou 21.250.000 Kč a realizoval desítky projektů podpořených z českých 

finančních zdrojů. 

Díky nim se podařilo vybudovat Integrační centrum KLUBíčko se sídlem Bezručova 928, 266 01 Beroun, 

které poskytovalo komplex sociálních služeb, vzdělávání, terapií, volnočasových aktivit 

podpořený bezbariérovou dopravou cca 70 klientům ročně a zaměstnávalo cca 50 pracovníků 

a to i pečujících osob a osob se zdravotním postižením. Od 16. 1. 2012 provozuje toto centrum Dobromysl 

o.p.s., IČO 24198412. 

Dále tento tým rodičů vyvíjí od r. 1997 i řadu aktivit, které pomáhají zkvalitňovat životy rodin 

pečujících o blízkého se zdravotním postižením nejen v našem regionu, ale v celé ČR. 

Rodiče postižených dětí vyvolali připomínkové řízení, které pomohlo přizpůsobit řadu rehabilitačních 

a kompenzačních pomůcek potřebám dětí (spolupráce s výrobci, r. 1999), pravidelně připomínkují 

legislativní návrhy týkající se osob se zdravotním postižením a jejich rodin (od r. 2001), iniciovali vznik 

Komunitního centra Berouna a podíleli se na zpracování podkladů pro žádost o dotace na jeho rekonstrukci 

(spolupráce s Městem Beroun, r 2005) a iniciovali proces Komunitního plánování Města Beroun a v řadě 

oblastí se přímo podílí na realizaci stanovených opatření (od r. 2004). 
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ORGÁNY společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. 
 

Zakladatelka, ředitelka a statutární orgán Klubíčko Beroun, o.p.s. 

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 

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

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 

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 

 

Správní rada 

Bc. Martina Smolíková, předsedkyně Správní rady 

Matka dítěte se zdravotním postižením, 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 
  

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 
 

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

ČR, z. s - Klubu Uzlík 
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Dozorčí rada 

Bc. Martina Čížková, DiS., předsedkyně Dozorčí 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. 

  

Mgr. Kateřina Šíchová, členka Dozorčí rady 

Matka dítěte se zdravotním postižením, speciální pedagog. 

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

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

  

Dagmar Veselá, členka Dozorčí rady 

Manažerka, spolumajitelka firmy 

 

Odměny členů základních orgánů 

Odměny členů Správní a Dozorčí rady nebyly vypláceny. 

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

 

Změny základních orgánů 

Během rok 2014 došlo ke změně složení Dozorčí rady. 

Ke dni 31. 8. 2014 ukončila na vlastní žádost činnost v Dozorčí radě p. Milena Lišková z důvodu členství 

v orgánech jiné společnosti.   
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - rok 2014 
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PRACOVNÍ TÝM společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. 
 

Management a administrativní pracovníci 
 

Ředitelka společnosti 
Klubíčko Beroun, o.p.s. 

Alena Pecková Dobrovolník 

Administrativa/ 
Účetnictví/ Personalistika 

Martina Hříbalová 
(Foltýnová) 

Kmenový zaměstnanec 

 

Pracovníci přímé péče 
 

Vedoucí sociálních 

služeb 

 Alena Pecková Kmenový zaměstnanec 

Sociální pracovníci Bc. Martina Smolíková Dobrovolník 

 Alena Káchová Externí zaměstnanec 

Pracovníci 

v sociálních službách 

 Bornová Jana, Jiroutová Jitka, Kaucká Iva, Kejha Milan, Košíková Anna, 

Kučerová Kateřina, DiS., Langová Hana, Náhlíková Naděžda, Neumannová 
Ivana, Pacalová Dalimila, Pecková Alena, Pelcová Václava, Šebková Lenka, 

Šteflová Tereza, Veselá Marie, Žofčáková Libuše 

Externí 
spolupracovníci 

vypomáhající 

v přímé péči 

 Berchová Adéla, Coufal Jan, Fominová Denisa, Klabanová Eva, Motl Jiří, 

Šindelka Josef, Šteflová Kristýna, Štěpničková Nikola, Tůmová Nella 

 

Pracovníci projektu „Beroun - Město bez bariér“ 

Košíková Anna, Přibylová Marie 
 

Dobrovolníci (39)  

Berchová Adéla, Bělohradský Petr, Coufal Jan, Bc. Čížková Martina, Dis, Čížek Robert, Mgr. Egrtová Renata, 

Fells Lucy, Fominová Denisa, Gaubeová Pavla, Havlíčková Marie, Horáková Simona, Hronová Barbora, 

Hříbalová (Foltýnová) Martina., 

Jandová Jenny, Janků Andrea, 

Jiroutová Jitka, Klabanová Eva, 

Koryčanská Magdalena, Kurušta Pavel, 

Lhotáková Petra, Lišková Martina, 

Neuschlová Eva, Pecková Alena, Pecka 

Dušan, Pecka Jan, Petříková Petra, 

Ratajová Hana, Sadílková Romana, 

Šindelka Josef, Smolík Vojtěch, 

Bc. Smolíková Martina, Slováková 

Růžena, Štefl Milan, Šteflová Kristýna, 

Štěpničková Nikola, Vávra Daniel, 

Veselá Anna, Veselá Dagmar, Volková 

Marie 
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VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V ROCE 2014 
 

Klubíčko funguje na principech sociálního podnikání 

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 této cílové skupiny 

pracují v zázemí sociálních služeb. 

 

Naplňujeme Deklaraci principů sociálního podnikání a jsme prvním sociálním podnikem na Berounsku 

zařazeným v síti TESSEA. 

 

V roce 2014 jsme vytvořili podmínky pro pracovní uplatnění 5 osob znevýhodněných na trhu práce 

z důvodu zdravotního handicapu (osoby se zdravotním postižením a osoby dlouhodobě pečující o blízkého 

se zdravotním postižením) a 6 osob dlouhodobě nezaměstnaných (50+, absolventi bez praxe, rodiče 

po mateřské dovolené). 

V roce 2014 tvoříli pracovníci ohroženi sociálním vyloučením 55% z celkového počtu pracovníků 

společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. 

Tito zaměstnanci pracují v zázemí sociálních služeb a řada z nich je zaměstnána i v rámci projektu „Beroun 

– město bez bariér“, kde mapují přístupnost veřejných budov a zpracovávají podklady pro zpracovávání 

projektů na odstraňování zjištěných architektonických bariér. 
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Penzion Klubíčko - Květnová 109, Vráž 

V roce 2014 se nám podařilo výhodně získat do dlouhodobého pronájmu větší rodinný dům v běžné zástavbě 

v obci Vráž (cca 6 km od Berouna, dobrá dopravní dostupnost z Berouna i z Prahy), jehož dispozice splňují 

většinu našich požadavků a umožňují pro klienty vybudovat pohodlné bydlení s dostatečným soukromím. 

Na základě poptávky klientů jsme zde otevřeli 1. března 2014 částečně bezbariérový penzion 

rodinného typu pro celoroční bydlení i přechodné ubytování dětí i dospělých s různými typy 

a stupni zdravotního postižení. 

Penzion Klubíčko Vráž je zaregistrován jako provozovna sociálních služeb: 

 Odlehčovací služby - ambulantní i pobytová forma (6 lůžek) 

 Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením - ambulantní forma 

- Tréninkové pracoviště Klubák 

Ubytovaným klientům zde poskytujeme potřebnou pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu 

a zajišťujeme i nepřetržitý dohled a podporu včetně zajištění komplexní celodenní odborné péče, stravování 

a nabídky pravidelných volnočasových aktivit (Vařečka, Šikulky, Zpívánky, Zahradník, výlety do okolí) 

a terapií (perličková koupel, masáže, canisterapie, muzikoterapie). 

Služby soustředěné v Penzionu Klubíčko využívalo pravidelně (střídavě) 24 klientů a dalších 

16 klientů využívá služby penzionu nárazově - podle aktuálních potřeb. Většina klientů (67%) 

má vysoký stupeň závislosti na péči jiné osoby, z toho je 31 osob trvale upoutaných na vozík. 

Služby soustředěné v Penzionu Klubíčko začali pravidelně v nepřetržitém režimu využívat i klienti 

s těžkými stupni zdravotního postižení společnosti Dobromysl o.p.s. (se sídlem Bezručova 928, 

266 01 Beroun, IČO 24198412), která ukončila v červnu roku 2014 provoz jediného Týdenního 

stacionáře pro děti/mladistvé a dospělé se zdravotním postižením v okrese Beroun a omezila 

i poskytování pobytových Odlehčovacích služeb. 

Tíživou situaci klientů společnosti Dobromysl 

o.p.s. jsme pomohli vyřešit navýšením 

kapacity registrovaných sociálních služeb, 

rozšířením provozu na nepřetržitý (24 

hod/denně, 7 dnů v týdnu), přijetím dalších 

pracovníků přímé péče a zvýšením úvazků. 

Tento režim klientům v roce 2014 částečně 

nahrazoval Týdenní stacionář zrušený 

společností Dobromysl o.p.s., který nyní v 

našem regionu citelně chybí. 

Tato situace vedla k nutnosti přijetí 

většího počtu pracovníků přímé péče, 

než jsme plánovali, a zvýšení jejich 

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

Osobní asistence dle § 39 Zákona č. 108/2006 Sb. 

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. 

Na základě poptávky klientů došlo v roce 2014 k dalšímu významnému rozšíření provozu 

a kapacity služby. 

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. 

Tuto službu jsme poskytovali nepřetržitě vč. víkendů, svátků a prázdnin. 

 

V roce 2014 tuto službu využilo 30 klientů. Většina klientů využívala naši službu pravidelně (24 klientů), 

ostatní (6 klientů) využívali naše služby nárazově - dle aktuálních potřeb. 

Celkově jsme klientům poskytli 26.535 hodin přímého výkonu základních činností služby (tj. o cca 

10.000 hodin více než v roce 2013). 

Přestože jsme v roce 2014 poskytli o cca 10.000 hodin přímého výkonu základních činností služby více než 

v roce 2013, byla nám poskytnuta dotace ve stejné výši jako v roce 2013 a vyšší dotace nám nebyla 

poskytnuta ani v podzimních kolech, kdy jsme žádali o její navýšení. 

 

 

Odlehčovací služby dle § 44 Zákona č. 108/2006 Sb. 

Cílem Odlehčovací služby je nabídnout na přechodnou dobu pečujícím osobám časový prostor, který mohou 

využít podle svých potřeb, a zajistit po tuto dobu jejich blízkým se zdravotním postižením odbornou 

péči, atraktivní program a kontakty s dalšími postiženými i zdravými lidmi. 

Na přechodnou dobu můžeme převzít veškerou péči o osobu se zdravotním postižením ve věku 1 – 64 a jejím 

blízkým tak umožnit odpočinek nebo čas na vyřízení svých záležitostí. 

Tuto službu jsme poskytovali nepřetržitě vč. víkendů, svátků a prázdnin. 

 

V roce 2014 tuto službu využilo 25 klientů. Většina klientů využívala naši službu pravidelně (16 klientů), 

ostatní (9 klientů) využívali naše služby nárazově - dle aktuálních potřeb. 

Celkově jsme klientům poskytli 7.492 hodin přímého výkonu základních činností služby (tj. stejně 

jako v roce 2013). 

Přestože jsme v roce 2014 poskytli stejný počet hodin přímého výkonu základních činností služby jako 

v roce 2013, byla nám snížena dotace oproti roku 2013 o 54% a vyšší dotace nám nebyla poskytnuta 

ani v podzimních kolech, kdy jsme žádali o její navýšení. 
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Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením poskytované 

dle § 66 zákona č. 108/2006 Sb. 

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. 

Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti vedoucí k upevnění nebo rozvoji získaných dovedností 

a schopností v rámci celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením (terapie, kroužky, vzdělávání). 

Nácvik praktických dovedností – sebeobsluha a běžné domácí práce (nácvik obstarávání osobních 

záležitostí, příprava jídla a pití, udržování pořádku v osobních věcech i ve společných prostorách, péče o osobní 

prádlo, …) s cílem posílit samostatnost a soběstačnost klientů a jejich samostatné rozhodování, umožnění 

seberealizace a získání nových sociálních vazeb mimo rodinu. 

V rámci sociálně aktivizačních služeb provozujeme tréninkové pracoviště Klubák, kde si klienti 

za pomoci Job-asistentů postupně osvojují základní pracovní návyky a nacvičují pracovní činnosti v provozním 

zázemí Penzionu Klubíčko Vráž (nákupy potravin a příprava jednoduchých pokrmů studené i teplé kuchyně, 

úklidy společných prostor, praní a žehlení erárního prádla, péče o květinovou výzdobu a zahradu, …). 

Po úspěšném absolvování tréninkového programu se z klientů sociálních aktivizačních služeb mohou stát 

pracovníci naší sociální firmy a pracovat v provozním zázemí našich služeb nebo zajišťovat veřejně prospěšné 

práce pro obce, státní i nestátní instituce, malé firmy a pro veřejnost. Za odvedenou práci budou pobírat mzdu.  

Tuto službu jsme poskytovali každý den vč. víkendů, svátků a prázdnin v době od 7:00 do 19:00 hod. 

 

Na základě poptávky klientů došlo v roce 2014 k dalšímu významnému rozšíření provozu 

a kapacity služby od 1. 1. 2014. 

V roce 2014 tuto službu využilo 42 klientů. Většina klientů využívala naši službu pravidelně (25 klientů), 

ostatní (17 klientů) využívali naše služby nárazově - dle aktuálních potřeb. 

Celkově jsme klientům poskytli 5.845 hodin přímého výkonu základních činností služby 

(tj. o cca 4.500 hodin více než v roce 2013). 

Přestože jsme v roce 2014 poskytli o cca 4.500 hodin přímého výkonu základních činností služby více než 

v roce 2013, byla nám poskytnuta dotace o pouhých 15% vyšší v roce 2013, přestože jsme žádali o její 

větší navýšení. 
 

 

 

 

 

 

 

Složení uživatelů sociálních 
služeb Klubíčka podle stupně 

závislosti na péči jiné osoby v % 

1. stupeň závislosti na péči 0,00% 

2. stupeň závislosti na péči 6,56% 

3. stupeň závislosti na péči 22,95% 

4. stupeň závislosti na péči 67,21% 

Nemá přiznaný příspěvek 3,28% 

  

0,00% 6,56%

22,95%

67,21%
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1. stupeň závislosti na
péči

2. stupeň závislosti na
péči

3. stupeň závislosti na
péči

4. stupeň závislosti na
péči

Nemá přiznaný
příspěvek
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Další veřejně prospěšné služby 

Projekt „Beroun - Město bez bariér“ 

V roce 2014 díky podpoře Města Beroun jsme opět realizovavali náš projekt „Beroun - Město bez bariér, jehož 

cílem je zmapování architektonických bariér v městě Beroun a jejich postupné odstraňování.  

Dalším cílem je zaměstnání osob s těžkým tělesným postižením, kterým jejich zdravotní stav 

neumožňuje zapojení do pracovního procesu s pravidelným pracovním režimem a osob, které dlouhodobě 

pečují o dítě se zdravotním postižením. 

Dle zadání pracovníků Města Beroun vyměřili v roce 2014 zaměstnanci společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. 

přístupnost 21 veřejných budov v centru města Beroun. Výstupy měření slouží pracovníkům městského 

úřadu jako prvotní podklady pro zpracování investičního projektu na odstranění architektonických bariér 

v centru města. 

Dále na základě podkladů z Klubíčka zpracovalo Město Beroun interaktivní mapu s popisem budov a bariér, 

která je zveřejněna na: http://www.mesto-

beroun.cz/modules/mapy/poi.php?lang=cs&web=beroun_&active=735#m=cesko&z=5&x=433080&y=5535

282&l=vozickari  

 

Integrované volnočasové aktivity pro rodiny s postiženými dětmi, mladistvými 

a dospělými v produktivním věku a s dětmi zdravými 

Již tradičně pořádáme jednodenní i pobytové akce na různých místech v ČR i v zahraničí s možností zajištění 

osobní asistence nebo hlídání malých dětí. 

V roce 2014 této nabídky opakovaně využilo 34 rodin se zdravými i postiženými dětmi 

a dospělými (94 osob). 

Integrované rodinné pobyty u termálech ve Štúrovu: 

30. 4. - 10. 5. 2014/ 88 účastníků,   6. - 13. 9. 2014/ 31 účastníků 

 

Informační servis z oblasti sociálních služeb 

a legislativy 

Pravidelné rozesílání informací emaily. 

V roce 2014 tuto službu využilo 61 rodin se 

zdravými i postiženými dětmi. 
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PUBLIC RELATIONS 
 

 

 

Fungování Klubíčka je transparentní 

Klubíčko Beroun o.p.s. je členem Asociace veřejně prospěšných organizací, která sdružuje organizace, 

mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita při vykonávání veřejně prospěšné 

činnosti. Na stránkách http://www.avpo.cz/kataloghttp://www.avpo.cz/katalog_detail/165/klubicko-beroun-

o-p-s-socialni-firma-prospesna-nejen-lidem-se-zdravotnim-postizenim/ zveřejňujeme výsledky našeho 

hospodaření včetně součtu tří nejvyšších ročních mezd v organizaci (včetně odvodů). Zřídili jsme 

transparentní účty za účelem poskytnutí detailních informací o našich transakcích široké veřejnosti. Na 

https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2600168295 tak mohou dárci i další 

veřejnost jednoduše kontrolovat naše nakládání se získanými finančními prostředky. 

I z těchto důvodů dlouhodobě získáváme podporu široké veřejnosti. 

Této podpory si velmi vážíme a všem našim příznivcům za ni děkujeme. 

 

 

Prezentace činnosti 

O našich aktivitách jsme pravidelně informovali na našich webových stránkách www.klubicko-ops.cz 

a na facebooku 

https://www.facebook.com/pages/Klub%C3%AD%C4%8Dko-Beroun-o-p-s/1510908472519764?fref=ts  
 

Během roku 2014 jsme vydali 9 tiskových zpráv, které byly zveřejňovány 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. 
 

Během roku 2014 jsme postupně budovali bezbariérový penzion na Vráži u Berouna, do kterého Klubíčko 

na jaře roku 2014 přesunulo většinu svých činností. Začali jsme proto komunikovat s řadou dárců  
 

V roce 2014 jsme ve spolupráci s našimi příznivci uspořádali 8 akcí pro veřejnost. 
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http://www.avpo.cz/katalog/
http://www.avpo.cz/katalog_detail/165/klubicko-beroun-o-p-s-socialni-firma-prospesna-nejen-lidem-se-zdravotnim-postizenim/
https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2600168295
http://www.klubicko-ops.cz/
https://www.facebook.com/pages/Klub%C3%AD%C4%8Dko-Beroun-o-p-s/1510908472519764?fref=ts
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Akce pro veřejnost 

Cílem našich akcí je seznámit širokou veřejnost s našimi službami a získat prostředky na činnost 

prodejem výrobků našich klientů. 

 

Charitativní koncert "Prdel Rock pro Klubíčko", Beroun, 25. ledna 2014 

Charitativní rockový festival ve prospěch Klubíčka uspořádal ve svém Rock Clubu Prdel v Berouně pan Martin 

Hruška ve spolupráci s rockovými, punkovými a metalovými skupinami Valury, Mikywnuci, Murder inc., Uhr, 

Fenomen, Hate is beatiful, Gate 2017, Enola Gay, Brenda 5 a Bugr 

Koncert vynesl Klubíčku úžasných 14.143 Kč. 

Za tuto částku byl zakoupen perličkový přístroj pro klienty bezbariérového Penzionu Klubíčko na Vráži 

u Berouna. 

 

Slavnostní otevření bezbariérového Penzionu Klubíčko na Vráži, Vráž, 22. března 2014 

Slavnostní otevření nového bezbariérového Penzionu Klubíčko na Vráži si nenechalo ujít více než 80 pozvaných 

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

 

Penzion Klubíčko Vráž - Den otevřených dveří, Vráž, 6. dubna 2014 

Den otevřených dveří navštívili zejména noví zájemci o služby a sousedi z Vráže. 
 

2. Charitativní řemeslné tržiště s hudebním odpolednem na podporu Klubíčko Beroun, 

o.p.s. - Tetín, 17. - 18. květen 2014 

Ve dnech 17. - 18. 5. 2014 uspořádala Vinotéka Tetín Víno Hruška ve spolupráci s Velkostatkem Tetín, obcí 

Tetín, p. Utratilem z Tetína, rodinou Smetanových z Tetína a kapelami Blue time, Tetínské kytary, Stopaři 

a Farmáři již „2. Charitativní řemeslné tržiště s hudebním odpolednem“ na podporu naší neziskové organizace 

Klubíčko Beroun, o.p.s. 

Návštěvníci této akce do kasičky veřejné sbírky Klubíčka nastřádali celkem 1.441 Kč jako příspěvek 

na nákup vybavení našeho nového Penzionu Klubíčko Vráž. Podpořili však i další poskytovatele sociálních 

služeb - Farní charitu Beroun a Koniklec Suchomasty, kteří zde prodávali výrobky svých klientů. 

Jediným nezvaným a vytrvalým hostem byl déšť, který v neděli dokonce předčasně ukončil celou akci. 

 

Charitativní Frisage Fashion Party, Praha, 20. června 2014 

Majitel známého pražského kadeřnického salonu Frisage, kadeřník Martin Šmíd, si vybral naši organizaci 

k upořádání svých tradičních charitativních akcí. 

Ta první probíhala v pátek 20. června 2014 v pražském Chicago Musik Baru. 

Hosté se skvěle pobavili při kadeřnické show, účesové a módní přehlídce, řada z nich vyhrála hodnotné ceny 

v tombole a všichni si dobře zatančili. 

Výtěžek z akce ve výši 5.000 Kč doputoval do Klubíčka a byl určen na zakoupení potřeb pro činnosti klientů 

Penzionu Klubíčko. 
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Festival Letorosty, Beroun, 20. září 2014 

Nadační fond Letorosty založený panem senátorem Jiřím Oberfalzerem podporuje od roku 2005 neziskové 

organizace s různým zaměřením z našeho regionu. A jeho festival Letorosty je znám svou pohodovou 

atmosférou, kterou si již tradičně návštěvníci užívají za každého počasí. Spojení zajímavého programu a dobré 

zábavy s charitativním záměrem pomáhá podpořeným organizacím nejen finančně, ale dává i možnost 

seznámit širokou veřejnost s činností těchto organizací, což pokládáme za neméně důležité. 

Klubíčko i letos získalo finanční příspěvek ve výši 20.000 Kč, který byl použit na opravu koleček u našeho 

staršího zvedáku ARJO Trixie Life. 

 

Charitativní akce "Tetín pro Klubíčko", Tetín, 20. - 21. září 2014 

Díky zapojení řady tetínských občanů a firem proběhla ve dnech 20. - 21. 9. 2014 již tradiční akce "Tetín 

pro Klubíčko". Tradiční program nově rozšířila i výstavka produktů tetínských zahrádkářů a možnost svezení 

na poníkovi. Klubíčko po oba dny prezentovalo svou činnost, prodávalo výrobky svých klientů i sladké i slané 

dobrůtky. Dále Klubíčko připravilo i tvořivou dílnu, kde si návštěvníci mohli podle své fantazie ozdobit svíčku či 

plátěnou tašku. 

Návštěvníci akce zakoupili na stánku Klubíčka výrobky klientů v hodnotě 5.707 Kč. 

Pro dobrou pohodu všem hrály kapely Blue time, Po sezóně, Stopaři a v sobotní podvečer vystoupil divadelní 

soubor J. K  Tyla z Mýta s veselohrou "Lysistrata". 
 

Charitativní Vánoční hvězda, Praha, 15. listopadu 2014 

Majitel známého pražského kadeřnického salonu Frisage, kadeřník Martin Šmíd, uspořádal se svým týmem pro 

naše Klubíčko další charitativní akcí. 

Hosté se skvěle pobavili při kadeřnické show, účesové a módní přehlídce i vtipném travesti show. Řada z hostů 

vyhrála hodnotné ceny v tombole a všichni ochutnali dobrůtky na rautu. 

Výtěžek z akce ve výši 2.000 Kč je určen na zakoupení potřeb pro činnosti klientů Penzionu Klubíčko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Sociální firma prospěšná 
nejen lidem se zdravotním postižením 

 
 

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 
 

Jak vyplývá z grafu, v roce 2014 došlo k nárůstu počtu poskytnutých hodin přímého výkonu 

základních činností služby mj. i proto, že naše služby začali využívat i klienti jediného Týdenního stacionáře 

pro děti/mladistvé a dospělé s těžkým zdravotním postižením v okrese Beroun (identifikátor 6484813) 

společnosti Dobromysl o.p.s. (se sídlem Bezručova 928, 266 01 Beroun, IČO 24198412). 

V souvislosti s přechodem klientů Dobromysli o.p.s. do našich služeb jsme žádali o převod dotací ze zrušeného 

Týdenního stacionáře Dobromysli o.p.s. K převodu dotací však nedošlo - naopak dotace MPSV nám byly 

sníženy o 139.000 Kč oproti roku 2013.  

Snížené dotace a další příjmy tak Klubíčku nestačily na pokrytí zvýšených mzdových a provozních nákladů 

souvisejících s rozšířením kapacit a provozu všech sociálních služeb. Museli jsme tedy provést reorganizaci 

a propustit vedoucí služeb, sociální pracovnici a část administrativních a provozních pracovníků a místo nich 

využívat dobrovolníky. 

Došlo tak k výraznému zhoršení pracovních podmínek - do budoucna je tato situace neudržitelná. 
 

Z výše uvedených důvodů skončilo hospodaření naší společnost v roce 2014 ve ztrátě, 

která je   -127.000 Kč 
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Graf - Struktura zdrojů financování v roce 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf - Struktura nákladů v roce 2014 
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Děkujeme všem našim dárcům a příznivcům za důvěru a podporu, 

díky níž jsme mohli rozvíjet činnosti a naplňovat naše smysluplné 

poslání a vizi. Velice si této pomoci vážíme a oceňujeme ji. 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE POMÁHAT. 

Konkrétními činy jsme v roce 2014 společně usnadnili nelehký životní úděl 

61 dětem a dospělým se zdravotním postižením a jejich rodinám. 
 

Dotace a příspěvky 
 ESF - projekt č. CZ.1.04/2.1.01/74.00020 "Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby"  

 ESF - projekt č. CZ.1.04/1.1.00/82.00010 Vzdělávejte se pro růst! - pracovní činnosti  

 MPSV ČR  Město Beroun  Město Králův Dvůr  Obec Tetín  

 Nadace Charty 77/ Konto Bariéry  Nadační fond Letorosty, senátor Ing. Jiří Oberfalzer  

Finanční dary 
 Billa, spol. s r. o. - Nám. M. Poštové, Beroun  Buzuluk a.s., Komárov  Egrtovi, Zaječov  

 Fialovi, Lhotka u Lochovic  MUDr. Frausová Alena, Beroun  Ing. Frnka Tomáš, Sydney  

 Mgr. Hampejs Tomáš, Vinotéka Tetín  Jíchovi, Zaječov  MUDr. Jirsová Marie, Kladno  

 MUDr. Kasl Vladimír, Králův Dvůr  Kolář Jan  Kouzelná půjčka s.r.o.  Mixl Lubomír, Milín  

 Radostová Zdeňka, Praha  Mgr. Ryšavá Kateřina, Praha  Řičicová Pavla, Praha  Ing. Smolík Roman, Praha  

 Bc. Smolíková Martina, Praha  Šilhánovi, Praha  Šromová Blanka, Beroun  Štěpnička Jaroslav, Tlustice  

 Štěpnička Pavel, Tluastice  Středočeská TOP 09  Trejbalovi, Beroun  Vesel Kybel, Beroun  

 Veselá Jitka, Praha  Mgr. Renata Wachtlová, Hořovice  

Služby 
 ARMONT Interiérové studium, Žebrák  Aurednik a.s.  CMS CONSULTING, s.r.o., Beroun  

 Ing. Froňková Pavlína, Řevnice  Harvan Roman, Praha  HoFi, s.r.o., Hořovice  Kodex a.s., Hořovice  

 Král Václav  LMC s r.o.  Matoušek Radek - MIVO, Mýto u Rokycan  Nobilis Tilia, Krásná Lípa  

 JUDr. Pelouch Jindřich  Pražáková Radomila, Pražák Petr - Truhlářství, Hořovice  Rýdlová Irena, Hořovice  

 Skleničková Ladislava - Tiskopisy, razítka  Srp Jan, Zaječov  Studio Domino, grafika a reklama  

 Tusan, Králův Dvůr  Zahradník Tomáš  

Věcné dary 
 Advokátní kancelář Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři, Praha  ARMONT Interiérové studium, Žebrák  

 bauMax SR, spol. s r.o., Bratislava  Bornová Jana, Králův Dvůr  Černá Marie, Městečko u Křivoklátu  

 Čížkovi, Svitavy  Egrtovi, Zaječov  Dvořákovi/Kejlovi, Slaný  Faiglovi, Kladno  

 Folbergerová Miloslava, Vráž  Fominovi, Plzeň  Galerie Laufen, Praha  Gaubeová Pavla, Nižbor  

Hruška Martin, Rock Club Prdel Beroun a rockové, punkové a metalové skupiny Valury, Mikywnuci, Murder inc., 

Uhr, Fenomen, Hate is beatiful, Gate 2017, Enola Gay, Brenda 5 a Bugr  

 Hájkovi, Praha  Havlíčková Marie, Praha  Jandová Jenny, Kladno  Jiroutovi a Volkovi, Kladno  

 Kahounová Liběna, Chrustenice  Klabanovi, Litoměřice  Klementová Marta, Lazsko, okr. Příbram  

 Kothanovi, Kladno  Krausovi, Praha  Kužníkovi, Praha  Langová Hana, Libomyšl  

 LASSELSBERGER, s.r.o., Rakovník  Linet spol. s r.o., Slaný Želevčice  Liškovi, Praha  

 Madejová M.  Marešová Božena, Horní Bezděkov  Marešová Jana, Stará Voda, okr. Příbram  

 Matějková Alena  Mikovi a Kičákovi, Kladno  MK, s.r.o. - Ing. Jiří Staněk  Mochová Jana  Peckovi, Tetín 

 Pelcová Václava, Zdejcina  Plecitých, Hostomice  Plzeňka - Společenský dům, Beroun  Ratajovi, Praha  

 Schillinger Peter, Schleger (Německo)  Smolíkovi, Praha  Bc. Smolíková Martina, Praha  Šilhavých, Praha  

 Šůlovi, Kladno  Trejbalovi, Beroun  Tůmová Nella, Beroun  Vaníčkovi, Otročíněves  

 Vyskočilovi, Velká Dobrá  Zímovi a Marešovi, Horní Bezděkov 
 

Podrobněji na: http://www.klubicko-ops.cz/podporuji-nas/podporili-nas-v-roce-2014/ 
  

http://www.klubicko-ops.cz/podporuji-nas/podporili-nas-v-roce-2014/
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Jak nám můžete pomoci 

Vážíme si každé pomoci. 

Z finančních příspěvků pořizujeme vybavení či pomůcky zlepšující život našim klientům anebo provoz 

jednotlivých služeb. Na http://www.klubicko-ops.cz/podporuji-nas/ zveřejňujeme účel využití finančních darů. 
 

Pomoci nám můžete také věcnými dary nebo slevou na poskytnuté služby. 

Více na http://www.klubicko-ops.cz/jak-nam-muzete-pomoci/  

 

 

 

 

 

 

Základní kontaktní údaje 

Název: Klubíčko Beroun, o.p.s. 

IČO: 24151262 

DIČ: CZ24151262 

Sídlo: Damilská 172,266 01 Tetín 

Telefon 722 955 596 

Email: info@klubicko-ops.cz 

www: www.klubicko-ops.cz  

facebook: https://www.facebook.com/pages/Klub%C3%AD%C4%8Dko-

Beroun-o-p-s/1510908472519764?fref=ts 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost 

Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností, vedený 

Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 841 

Číslo transparentního účtu: 2600168295/2010 

Číslo transparentního účtu 
veřejné sbírky: 

2900220753/2010 
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