Klubíčko Beroun, z.ú.

Od r. 1997 vytváříme příležitosti pro lidi,
jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem

Klubíčko Beroun, z.ú. rozšiřuje nabídku a kapacitu služeb
I přes celosvětovou koronakrizi se nám daří rozšiřovat nabídku a kapacitu našich služeb
a těšíme se na nové klienty, kteří nás budou i nadále inspirovat.
V jakém rozsahu můžete naše služby využívat?
Naše služby můžete využívat ambulantně a dojíždět pravidelně každý den nebo jen některé dny v týdnu,
anebo můžete využívat týdenní stacionář s ubytováním ve dvou a třílůžkových pokojích.
Pro koho jsou služby určené?
Pro děti a dospělé s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením ve věku 7 – 64 let s trvalým
bydlištěm ve Středočeském kraji.
Kde nás najdete?
V centru obce Vráž, necelých 10 minut jízdy z Berouna.
Služby provozujeme ve dvou sousedních bezbariérově upravených domech se zahradou, pergolou,
trampolínou, houpačkou pro vozíčkáře a dalším venkovním vybavením.
Na co se můžete těšit?
V nasmlouvaném rozsahu můžete využívat:
-

komplexní péči s důrazem na podporu samostatnosti a soběstačnosti klientů,

-

terapie (perličková koupel, snoezelen, relaxace, masáže, individuální RHB i skupinové cvičení,
canisterapie, muzikoterapie, aromaterapie, arteterapie, solná jeskyně aj.),

-

vzdělávání - udržení a rozvoj získaných znalostí, nácvik praktických dovedností (příprava jídla a pití,
stolování, udržování pořádku, finanční gramotnost, práce s internetem, nácvik cestování MHD aj.),

-

pracovní trénink na pracovištích kuchyň, pekárna, úklidy, Pojízdná kavárna KlubkoCafé,

-

volnočasové aktivity (tvořivá dílna, keramika, rukodělné a výtvarné činnosti, zpívání, čtení, hry
a soutěže, vycházky a výlety do okolí, návštěvy kina, koncertů, diskoték, plesů, sportovních turnajů aj.),

-

bezbariérovou dopravu speciálně upravenými automobily,

-

celodenní stravování a pitný režim, ubytování

Klienti fungují ve skupině cca 3- 5 osob (dle specifických potřeb klientů), některé činnosti jsou individuální.
Více na https://www.klubickoberoun.cz/ v sekci Naše služby
Kontakt:
V případě zájmu naše služby nás, prosím, neváhejte kontaktovat a domluvit si osobní schůzku s prohlídkou,
při které se vám bude věnovat naše vedoucí sociální pracovnice Mgr. Barbora Strnadová.
Tel: 601 097 477, e-mail: sluzby@klubickoberoun.cz
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Poskytovatel komplexu služeb pro děti a dospělé se zdravotním postižením a seniory.

