
Klubíčko Beroun, z.ú. 
Poskytovatel profesionálních sociálních služeb 
pro děti i dospělé se zdravotním postižením 
 

Příloha k účetní závěrce NNO Klubíčko Beroun, z.ú. k 31. 12. 2017 
 

 
 

   

Klubíčko Beroun, z.ú.  IČO 241 51 262  Sídlo: Damilská 172, 266 01 Tetín 
Tel. +420 722 955 596,  Email: info@klubickoberoun.cz , Datová schránka: 9q72ykp www.klubickoberoun.cz  

Transparentní účet společnosti: 2600168295/2010   Transparentní účet veřejné sbírky 2900220753/2010 
 

Vytváříme př í ležitosti  pro l idi ,  jejichž život je ovl ivněn zdravotním  handicapem.  

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

neziskové organizace 

Klubíčko Beroun, z.ú. 

za rok 2017 

mailto:info@klubickoberoun.cz
http://www.klubickoberoun.cz/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Obsah 
 

O společnosti Klubíčko Beroun, z.ú. 

 Úvodní slovo ředitelky společnosti 

 Základní informace o neziskové organizaci 

 Historie neziskové organizace Klubíčko Beroun, z.ú. 

 Orgány neziskové organizace 

 Organizační struktura neziskové organizace 

 Pracovní tým 

 

Veřejně prospěšné služby poskytované v roce 2017 

 Nezisková organizace Klubíčko Beroun, z.ú. 

 Penzion Klubíčko Vráž 

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

- Týdenní stacionář 

- Odlehčovací služby 

- Osobní asistence 

- Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením 

 Další veřejně prospěšné služby 

- Integrované volnočasové aktivity pro rodiny 

- Informační servis z oblasti sociálních služeb a legislativy 

 

Public relations 

 Prezentace činnosti 

 Akce pro veřejnost 

 

Hospodaření společnosti Klubíčko Beroun, z.ú. 

 Graf - Struktura výnosů 

 Graf - Struktura nákladů 

 Výsledky hospodaření 

Rozvaha ke dni 31. 12. 2017 

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2017 

 Přehled dárců 

 

Příloha 

 Příloha k účetní závěrce 

 Zpráva nezávislého auditora 





 

Úvodní slovo ředitelky neziskové organizace 
 

Vážení přátelé,  
 

Je mi ctí a potěšením Vás již 21 let seznamovat s dalšími novinkami v Klubíčku. 

Klubíčko založili a vedou rodiče postižených dětí a ti také spolu s řadou odborníků určují jeho další rozvoj tak, 

aby byl co nejvíce prospěšný rodinám, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem.  

Naše zařízení – Penzion Klubíčko Vráž - je jedinečné tím, že celoročně poskytuje pobytové sociální služby v malém 

penzionu rodinného charakteru s vysokým důrazem na individuální potřeby klientů.  

Rodinný charakter fungování Klubíčka, individuální přístup ke každému klientovi, komplex registrovaných sociálních 

služeb včetně asistované dopravy, množství integrovaných volnočasových aktivit, zaměstnávání pečujících osob a osob 

se zdravotním postižením a plánovaná výstavba nových bytů pro chráněné bydlení – to vše jsou důvody, proč služby 

Klubíčka střídavě využívá cca 60 dětí i dospělých zejména s těžkým zdravotním postižením celé ČR. 

V Klubíčku se stále něco děje. Na přelomu roku jsme změnili právní formu a z obecně prospěšné společnosti, pro niž 

již neexistuje platná legislativa, jsme se stali ústavem. Ale rok 2017 byl především ve znamení stavebních úprav.  

Díky podpoře řady nadací a dárců proběhla v Penzionu Klubíčko rekonstrukce podkroví, kde jsme vybudovali nové 

pokoje a koupelny, nahradili dřevěné obložení protipožárním sádrokartonem a instalovali venkovní požární schodiště. 

Těmito úpravami jsme vyhověli požárním a hygienickým předpisům a po rekolaudaci jsme zvýšili počet lůžek 

Týdenního stacionáře, Odlehčovacích služeb a ubytování s nepřetržitým celoročním provozem pro děti i dospělé 

s těžkým postižením ze stávajících 6 na 13 lůžek a 4 přistýlky. Menší pokoje dopřejí klientům i více soukromí. 

Dále jsme z výtěžku „Adventních koncertů 2016“ přistavili v přízemí novou multifunkční místnosti, kde probíhají 

pracovní a volnočasové aktivity a terapie. 

V přístavbě vznikl prostor pro společné činnosti, a to umožnilo zvýšit kapacitu ambulantních služeb a uspokojit 

tak poptávku nových klientů po pravidelných aktivizačních činnostech a volnočasových aktivitách. 

Po dobu nutného omezení provozu našeho penzionu jsme klientům ve spolupráci s jinými organizacemi nabídli tábor 

Třemošné a v Mrákotíně. A sami jsme zorganizovali dva tábory ve Štúrovu a jeden podzimní pobyt v Třemošné – 

za podpory Nadace ČSOB. Klientům se cestování zalíbilo, a tak hodláme tábory a pobyty organizovat i nadále. 

Dále jsme rozšířili nabídku našich služeb o pravidelné „Víkendovky s výletem“, kde pravidelně dva víkendy v měsíci 

vyjíždíme se skupinou klientů na různá místa – do přírody, na památeční místa, za kulturou i na sportovní turnaje. 

V dubnu 2017 jsme koncertem Petry Černocké oslavili 20 let našeho fungování a při té příležitosti natočila Česká 

televize reportáž o naší činnosti do pořadu Klíč. 

Velkým úspěchem je pro nás i to, že po 4 letech jednání s politiky a úředníky Středočeského kraje se nám podařilo 

prokázat prospěšnost našich služeb a získat dotace navýšené o více jak dvojnásobek oproti minulým rokům. 

To nám umožnilo posílit tým pracovníků přímé péče o odborníky s vysokoškolským vzděláním. 

Za další úspěch považujeme i to, že se nám podařilo získat úvěr od České spořitelny na odkoupení domu na Vráži, kde 

provozujeme naše pobytové a ambulantní služby. Banka nás vyhodnotila jako stabilní firmu a poskytla nám úvěr 

ve výši 3. 735.000 Kč. Splátky úvěru jsou ve stejné výši, v jaké jsme dosud hradili pronájem, takže nedochází 

k vyššímu finančnímu zatížení naší organizace. 
 

Je pro nás důležité podat pomocnou ruku těm, kteří sami život s handicapem znají a obtížně hledají příležitost 

se uplatnit. Cítíme veliké uspokojení, že jsme dokázali 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. 

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

Alena Pecková, zakladatelka a ředitelka neziskové organizace Klubíčko Beroun, z.ú., Tetín, 23. června 2018 



 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

Poslání: 

Posláním neziskové organizace Klubíčko Beroun, z.ú. je sdílet s rodinami pečujícími o blízkého se zdravotním 

postižením či seniora náročnou péči takovou formou a v takovém v rozsahu, jaký rodina aktuálně potřebuje a umožnit 

tak uživateli žít v jeho přirozeném prostředí. 
 

Cíl: 

Naším cílem je poskytovat komplex terénních, ambulantních i pobytových sociálních služeb, terapií, celoživotního 

vzdělávání, integrovaných volnočasových aktivit, který umožní uživatelům žít v jejich přirozeném prostředí a zároveň 

uživatelům vytvářet podmínky pro navazování přirozených sociálních kontaktů mimo rodinu, poskytnout prostor 

pro seberealizaci uživatele, posilovat jeho samostatnost a soběstačnost a pomoci mu maximálně rozvinout jeho 

potenciál s respektem k jeho potřebám. 
 

Vize: 

Klubíčko Beroun, z.ú. je stabilní, nezávislá a konkurenceschopná nezisková organizace poskytující dětem a dospělým  

se zdravotním postižením a seniorům komplex terénních, ambulantních i pobytových sociálních služeb, terapií, 

celoživotního vzdělávání, integrovaných volnočasových aktivit, možnost přechodného ubytování i celoročního bydlení 

a nabídku pracovního uplatnění. 

 

 

 

Principy fungování 

Transparentnost a profesionalita 

Klubíčko Beroun z.ú. 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://clenove.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. Pomocí 

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

Sociální podnikání 

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. 

Dne 23. 3. 2017 Klubíčko založilo "Sociální podnik Klubák, z.ú.", ve kterém vytváříme nová chráněná pracovní místa 

pro zaměstnance se zdravotním postižením. 
 

Integrace 

Nabízíme řadu integrovaných volnočasových aktivit a pobytů pro rodiny s postiženými i zdravými dětmi. 

Aktivně využíváme návazných služeb jiných institucí a napomáháme tak integraci našich klientů. 

Naši klienti pravidelně navštěvují rehabilitace a masáže v Rehabilitační nemocnici v Berouně, kroužky keramiky 

v Muzeu berounské keramiky, ekofarmy, kde se setkávají  s domácími i exotickými zvířaty. Společně se svými 

zdravými vrstevníky a mladými dobrovolníky jezdí naši klienti na různé výlety, víkendové i prázdninové pobyty, tábory, 

společně navštěvují kulturní představení a sportovní turnaje v našem okolí. 



 

Způsob fungování, identifikace 

Název 

Klubíčko Beroun, z.ú. 
 

IČO 

241 51 262 
 

Sídlo 

Damilská 172, 266 01 Tetín 
 

Datová schránka 

9q72ykp 
 

Právní forma 

Ústav 

 

Čísla transparentních účtů 

Číslo transparentního účtu u ČS, a.s.:   9039039039/0800 

Číslo transparentního účtu u FIO banky:   2600168295/2010 

Číslo transparentního účtu veřejné sbírky u FIO banky: 2900220753/2010 

 

Působnost: 

Klubíčko Beroun, z.ú. působí na území Středočeského kraje, především v regionech Berounsko, Kladensko, 

Rakovnicko, Praha - Západ. 

 

Podíl v jiných organizacích: 

 Klubíčko Beroun, z.ú. založilo dne 23. března 2016 "Sociální podnik Klubák, z.ú.", ve kterém vytváříme nová 

chráněná pracovní místa pro zaměstnance se zdravotním postižením, a další místa přednostně pro pečující osoby 

a jiné osoby dlouhodobě znevýhodněné na trhu práce. 

 

Členství v jiných organizacích: 

 Klubíčko Beroun, z.ú. 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, z.ú. 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, 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 

organizace s celorepublikovou působností.. 

 Zakladatelka a ředitelka společnosti Klubíčko Beroun, 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. 

Klubíčko Beroun, o.p.s je realizátorem řady opatření KPSS Města 

Beroun a ORP Hořovice.  

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/


 

Registrace neziskové organizace Klubíčko Beroun, z.ú. 

Od 31. 8. 2011 do 31. 12. 2016 obecně prospěšná společnost, od 1. 1. 2017 zapsaný ústav. 

NNO Klubíčko Beroun, o.p.s. byla založena dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a dne 

31. 8. 2011 zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 

841. 

Od 1. 1. 2017 změna právní formy na zapsaný ústav dle § 405 zákona č. 89/ 2012 Sb., Občanský zákoník - zapsáno 

v rejstříku ústavů vedeného Městským soudem, v oddílu U, vložka 510.  

 

Druh obecně prospěšných služeb 

- 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. 

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

vyloučením. Vytváření podmínek pro možnost pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením, pečujících 

osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením formou sociálního podnikání. 

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

Odlehčovací služby, Osobní asistence, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

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

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

prostředí. 

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

- Poskytování smluvní bezbariérové dopravy pro umožnění využívání poskytovaných sociálních služeb. 

- Poskytování sociálního bydlení. 
 

Doplňkové činnosti: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HISTORIE společnosti Klubíčko Beroun, z.ú. 

Nezisková organizace Klubíčko Beroun, z.ú. 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 z.ú. 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 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. 

Klubíčko Beroun, z.ú. 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, z.ú. 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 z.ú., 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). 

Dne 23. 3. 2017 Klubíčko založilo "Sociální podnik Klubák, z.ú.", ve kterém vytváříme nová chráněná pracovní 

místa pro zaměstnance se zdravotním postižením. 

Klubíčko je vlastníkem dvoupatrového domu v centru obce Vráž u Berouna, kde od 1. 3. 2014 provozujeme částečně 

bezbariérový Penzion Klubíčko s kapacitou 13 lůžek + 4 přistýlky pro celoroční bydlení i přechodné ubytování dětí 

i dospělých s různými typy a stupni zdravotního postižení. Dům jsme postupně zrekonstruovali a přizpůsobili ho 

potřebám klientů s kombinovaným postižení. Dále jsme přistavěli další místnost a provedli terénní úpravy. Penzion 

Klubíčko Vráž je zaregistrován jako provozovna sociálních služeb. 

 

 



 

ORGÁNY společnosti Klubíčko Beroun, z.ú. 
 

Zakladatelka, ředitelka a statutární orgán Klubíčko Beroun, 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. 

 

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. 
 

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 

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

 



 

Revizor 
 

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. 

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

2017 – dosud – členka Správní rady NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. 

 

Odměny členů základních orgánů 

Členům Správní a Revizorovi nebyly vypláceny žádné odměny. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - rok 2017 

 



 

PRACOVNÍ TÝM společnosti Klubíčko Beroun, z.ú. 
 
 

Management a administrativní pracovníci – 6 pracovníků, 2,75 přepočtěných úvazků 
 

Ředitelka společnosti 
Klubíčko Beroun, z.ú. 

Alena Pecková Dobrovolník 

Administrativa/ 

Účetnictví/ Personalistika 
Martina Hříbalová Kmenový zaměstnanec 

Administrativa Marie Přibylová 
Od 1. 5. 2016 zajišťuje administrativu Sociální podnik Klubák, 
z.ú. – sjednaná zakázka 

Správa IT Luboš Mikovec Externí zaměstnanec 

Fundraising, PR 
Alena Pecková 

Bc. Monika Vaňková 

Externí zaměstnanec 

Kmenový zaměstnanec 

 

 

Pracovníci přímé péče- 50 pracovníků, 22,20 přepočtěných úvazků 
 

Vedoucí sociálních služeb  Alena Pecková Kmenový zaměstnanec 

 Mgr. Barbora Strnadová Externí zaměstnanec 

Bc. Martina Smolíková Externí zaměstnanec 

Speciální pedagog Mgr. Nikola Štěpničková 

Pracovníci v sociálních 

službách 

 Gaubeová Pavla, Gazdová Klára, Hipčová Klára, Jelínková Zuzana, Jiroutová 

Jitka, Kaprhál Václav, Klingerová Jana, Konvalinková Petra, Košíková Anna, 

Kreibichová Jana, Kubátová Marcela, Machová (Pelcová) Václava, Melčová 
Kristýna, DiS., Palečková Kateřina, Venzárová Jana, Voříšková Marcela 

Externí spolupracovníci 

v přímé péči 

 Adamíková Hana Viktorie, Buchtová Martina, Coufal Jan, Dvořáková Lucie, 

Fominová Denisa, Gaubeová Pavlína, Gaubeová Pavlína, Hercová Zuzana, 

Hipčová Klára, Hrabětová Kateřina, Chroustová Věra, Jelínková Marie, Jiroutová 
Jitka, Kadeřábek Karel, Klabanová Eva, Kučerová Kateřina, Machová Václava, 

Melčová Kristýna, Mihalíková Jaroslava, Motl Jiří, Palečková Kateřina, Paličková 
Dana, Pecka Dušan, Šindelka Josef, Šteflová Tereza, Uhlíková Ivana, Vávra 
Daniel, Vyskočilová Kamila 

Canisterapeuti  Jaroslava Oubrechtová, Michaela Krausová 

 

 

Pracovníci provozního zázemí- 1 pracovník, 1,00 přepočtěných úvazků 
 

Domovník, správce 
majetku, asistovaná 
doprava 

 
Jiří Kothan 

Od 1. 5. 2016 zajišťuje provozní zázemí Sociální podnik 
Klubák, z.ú. – sjednaná zakázka 

 

 

Dobrovolníci (10)  

Mgr. Egrtová Renata, Havlíčková Marie, Gaubeová Pavla, Hříbalová 

Martina, Jandová Jenny, Jiroutová Jitka, Lišková Martina, Pecková 

Alena, Švestková Jaroslava, Bc. Smolíková Martina, Volková Marie 

 

 

V roce 2017 jsme vytvořili podmínky pro pracovní uplatnění 2 osob 

dlouhodobě pečujících o blízkého se zdravotním postižením).  

 



 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V ROCE 2017 
 

Penzion Klubíčko - Květnová 109, Vráž 

Od 1. 3. 2014 provozujeme veřejně prospěšné služby v částečně bezbariérovém 

Penzionu Klubíčko na Vráži u Berouna s kapacitou 13 lůžek + 4 přistýlky 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 pro zázemí sociálních 

služeb.  

Penzion Klubíčko Vráž je zkolaudován a zaregistrován jako provozovna sociálních služeb: 

 Týdenní stacionář – pobytové služby (6 lůžek)  

 Odlehčovací služby - ambulantní forma, od 1. 11. 2017 obnovena pobytová forma (7 lůžek) 

 Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením - ambulantní forma 

- Tréninkové pracoviště Klubák 

Naše zařízení je jedinečné tím, že celoročně poskytuje pobytové sociální služby v malém penzionu 

rodinného charakteru s vysokým důrazem na individuální potřeby klientů.  

Rodinný charakter fungování Klubíčka, individuální přístup ke každému klientovi, množství integrovaných 

volnočasových aktivit, zaměstnávání pečujících osob a osob se zdravotním postižením a plánovaná výstavba nových 

bytů pro chráněné bydlení – to vše jsou důvody, proč služby soustředěné v Penzionu Klubíčko Vráž každoročně 

využívá cca 45 dětí i dospělých zejména s těžkým zdravotním postižením z celé ČR. 

Denně se v Klubíčku setkává cca 7 - 12 klientů, kteří jsou rozděleni do skupin podle svých schopností. Každá skupina 

má během dne program přizpůsobený specifickým potřebám klientů. Nabídka aktivit se střídá dle předem stanoveného 

rozpisu. 

Většina našich klientů je naprosto odkázána na naši péči - zajišťujeme jim nepřetržitý dohled, pomoc a podporu při 

všech jejich činnostech, podáváme jim jídlo a pití, kompletně zajišťujeme jejich hygienu, polohujeme a snažíme se jim 

zpříjemnit život pomocí terapií a zapojovat je do různých aktivit. 

Činnosti klientů jsou zaměřeny zejména na nácvik praktických dovedností – sebeobsluha a běžné domácí práce 

(stolování, nákup a příprava jídla a pití, hygiena, udržování pořádku v osobních věcech i ve společných prostorách, 

péče o osobní prádlo, …). Podle svého zájmu se klienti zaměřují i na výrobu drobných dárkových předmětů, 

KnihoBudek, ptačích budek aj. výrobky ze dřeva. 

Klienti s lehčím postižením pracují pod vedením Job-asistenta v Tréninkovém pracovišti Klubák, kde si osvojují 

základní pracovní návyky a jednoduché 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, údržbářské práce…). 

V roce 2017 jsme rozšířili nabídku terapií a integrovaných volnočasových aktivit a zaměřili se na zkvalitňování 

poskytovaných služeb. Klientům zajišťujeme terapie (perličková koupel, canisterapie, snoezzelen, aromaterapie, 

muzikoterapie) a nabízíme řadu kroužků (Vařečka, Šikulky, Zpívánky, Zahradník). 

Aktivně využíváme návazných služeb jiných institucí a napomáháme tak integraci našich klientů. 

Klienti Penzionu Klubíčko pravidelně navštěvují kroužek keramiky v Muzeu berounské keramiky, jezdí na ekofarmu 

a do minizoo, kde pomáhají při péči o domácí i exotická zvířata a nově budou navštěvovat i rehabilitaci v Rehabilitační 

nemocnici v Berouně a solnou jeskyni. Samozřejmostí jsou různé výlety, i návštěvy kulturních představení 

a sportovních turnajů v našem okolí. 

 

Služby soustředěné v Penzionu Klubíčko Vráž využívalo v roce 2017 celkem 42 klientů 

s těžkým zdravotním postižením, z toho 29 klientů pravidelně (střídavě dle rozpisu) 

a dalších 13 klientů využívalo služby v penzionu nárazově - podle aktuálních potřeb. 

Naše terénní služby využívalo 11 klientů. 



 

Sociální služby poskytované dle Zákona o sociálních službách 

Struktura cílové skupiny registrovaných sociálních služeb 

Registrované sociální služby Klubíčka jsou určeny dětem, dospělým se zdravotním postižením a seniorům ve věku 1 – 

64 a více, z okresů Beroun, Kladno, Rakovník, ale využívají je i klienti z dalších regionů z celé ČR. Využívat je mohou 

pravidelně i nárazově. 

Komplex registrovaných sociálních služeb, terapií a integrovaných volnočasových aktivit v Penzionu Klubíčko Vráž 

využívá pravidelně 29 klientů (4- týdenní režim střídání) a dalších 13 klientů nepravidelně (nárazové Odlehčovací 

služby). 

Terénní služby Klubíčka využívá dalších 11 klientů. 

V roce 2017 došlo ke zvýšení počtu klientů, kteří naše služby využívají pravidelně z 18 na 29 klientů. 

Tím byl naplněn náš strategický cíl poskytovat většině klientů služby pravidelně. Tato situace nám umožňuje klienty 

lépe poznat, přizpůsobovat jim služby a cíleně tak pro ně připravovat programy podporující rozvoj jejich schopnosti 

a dovednosti. 

 

V roce 2017 náš komplex registrovaných sociálních služeb, terapií a integrovaných volnočasových aktivit využívalo 

53 klientů z celé ČR, z toho je 31 osob imobilních. Někteří klienti využívají více typů služeb. 

Stupeň závislosti na péči č. 4 má 36 klientů 

Stupeň závislosti na péči č. 3 má 14 klientů 

Stupeň závislosti na péči č. 2 mají 2 klienti 

Stupeň závislosti na péči č. 1 má 1 klient 

Celkově jsme klientům v roce 2017 poskytli 33.465 hodin přímého výkonu základních činností, 

tj. o 7.374 hodin méně než v roce 2016. Ke snížení počtu poskytnutých hodin došlo z důvodů omezení provozu 

služeb v době rekonstrukce podkroví.  

Zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce: 

3 pečující osoby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Týdenní stacionář dle § 47 Zákona č. 108/2006 Sb. 

Pobytová služba pro klienty, kteří potřebují pomoc druhé osoby při běžných denních činnostech a mají zájem 

o dlouhodobou komplexní péči, atraktivní celotýdenní program, pravidelné terapie, celoživotní vzdělávací 

a volnočasové aktivity. 

Cílem Týdenního stacionáře je dlouhodobě zajistit uživatelům komplexní péči, nabídnout atraktivní celotýdenní 

program, pravidelné terapie, celoživotní vzdělávání a volnočasové aktivity a umožnit kontakty s dalšími postiženými i 

zdravými lidmi. Uživateli poskytujeme prostor pro seberealizaci, posilujeme jeho samostatnost a soběstačnost a 

pomáháme mu maximálně rozvinout jeho potenciál s respektem k jeho potřebám. 

Služba je určena lidem se zdravotním postižením ve věku 1 – 64 let a více let s trvalým bydlištěm na území 

Středočeského kraje, kteří ji chtějí využívat PRAVIDELNĚ v rozsahu minimálně 60 hodin/ týdně. 

Tuto službu jsme poskytovali celoročně vždy od pondělí 7:00 do pátku 19:00 hod. 

V roce 2017 Týdenní stacionář využilo střídavě 10 klientů.  

Celkově jsme klientům poskytli 7.630 hodin přímého výkonu základních činností služby. 

 
 

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

Terénní služba pro klienty, kteří potřebují pomoc druhé osoby při běžných denních činnostech. 

Cílem služby je poskytnout uživatelům nezbytnou podporu ke zvládnutí běžných denních činností v jejich 

domácnostech i při jejich aktivitách mimo domácnosti, která umožní uživateli žít v jeho přirozeném prostředí. 

Služba je určena lidem se zdravotním postižením ve věku 1 – 64 let a více let s bydlištěm na území okresu Beroun, 

Kladno, Rakovník a Praha - Západ, kteří potřebují pomoc druhé osoby při běžných denních činnostech. Využívat ji 

mohou pravidelně i nárazově - podle aktuálních potřeb. 

Osobní asistenci poskytujeme přímo v domácnostech klientů nebo doprovázíme klienty kamkoliv potřebují - 

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. 

Dále nabízíme asistovanou individuální i skupinovou dopravu lidem s omezenou schopností pohybu a orientace 

a jejich doprovodu. Asistovaná doprava je zajišťována automobilem Dacia Dokker se speciálním zařízením pro přesun 

imobilních osob do automobilu (Invalift). 

Službu Osobní asistence jsme poskytovali nepřetržitě vč. víkendů, svátků a prázdnin. 

V roce 2017 službu Osobní asistence a asistované dopravy 

využilo 40 klientů. 

Celkově jsme klientům poskytli 14.750 hodin přímého výkonu 

základních činností, tj. o 13.404 hodin méně než v roce 2016. 

K této situaci došlo tím, že někteří klienti omezili využívání služby osobní 

asistence, protože začali využívat náš Týdenní stacionář. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením poskytované 

dle § 66 zákona č. 108/2006 Sb. 

Ambulantní služby pro klienty, kteří chtějí využívat naši nabídku vzdělávání, terapií, kroužků a výletů nebo se chtějí 

naučit zvládat běžné domácí práce a posílit tak svou samostatnost a soběstačnost a zároveň být v kontaktu s dalšími 

lidmi v podobné situaci. 

Cílem služby je pomocí široké nabídky vzdělávacích a integrovaných volnočasových aktivit vytvářet uživatelům 

podmínky pro navazování přirozených sociálních kontaktů mimo rodinu, poskytnout uživateli prostor pro seberealizaci, 

posilovat jeho samostatnost a soběstačnost a pomoci mu maximálně rozvinout jeho potenciál s respektem k jeho 

potřebám. 

Služba je určena lidem se zdravotním postižením ve věku 1 – 64 let a více let, kteří chtějí pravidelně v rozsahu 

minimálně 2 hodiny/ týdně využívat naši nabídku vzdělávání, terapií, kroužků a výletů nebo se chtějí naučit zvládat 

běžné domácí práce a posílit tak svou samostatnost a soběstačnost a zároveň být v kontaktu s dalšími lidmi v podobné 

situaci. 
 

V rámci sociálně aktivizačních služeb provozujeme Tréninkové pracoviště Klubák, 

Tréninkové pracoviště Klubák je sociálně aktivizační službou, kde klienti získávají základní pracovní návyky, nacvičují 

jednoduché pracovní činnosti v provozním zázemí Penzionu Klubíčko Vráž nebo se zaměřují na výrobu drobných 

dárkových předmětů.  

Cílem služby je umožnit klientům, kteří mají zájem být v budoucnosti zaměstnáni např. v chráněné dílně, získat 

základní pracovní návyky a osvojit si jednoduché pracovní postupy - podle zájmu klienta a jeho specifických 

dovedností. 

Služba je určena mladistvým a dospělým ve věku od 15 do 50 let, kteří ji chtějí využívat pravidelně v rozsahu 

minimálně 15 hodin/ týdně jako přípravu na budoucí zaměstnání na chráněných pracovních místech v našem 

Sociálním podniku Klubák, z.ú. nebo v jiných chráněných dílnách.. 

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

V roce 2017 Sociálně aktivizační služby využilo 39 klientů. 

Celkově jsme klientům poskytli 6.978 hodin přímého výkonu základních činností služby, tj. o 255 hodin 

méně než v roce 2016. 

K této situaci došlo tím, že někteří klienti omezili využívání Sociálně aktivizačních služeb pro OZP, protože začali 

využívat náš Týdenní stacionář. 

 
 

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

Ambulantní a pobytová služby pro klienty, kteří potřebují pomoc druhé osoby při běžných denních činnostech. 

Cílem služby je nabídnout na přechodnou dobu pečujícím osobám časový prostor, který mohou využít podle svých 

potřeb, a zajistit po tuto dobu jejich blízkému se zdravotním postižením či seniorovi komplexní odbornou péči, 

nabídnout mu atraktivní program a umožnit mu kontakty s dalšími postiženými i zdravými lidmi. 

Služba je určena lidem se zdravotním postižením ve věku 1 – 64 let a více let z celé ČR. Využívat ji mohou pravidelně 

i nárazově - podle aktuálních potřeb. 

Na dočasnou dobu můžeme převzít veškerou péči o dítě, dospělého či seniora se zdravotním postižením a jeho blízkým 

tak umožnit odpočinek nebo čas na vyřízení svých záležitostí. 

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

V roce 2017 Odlehčovací služby využilo 22 klientů, tj. o 8 klientů méně než v roce 2016. 

Celkově jsme klientům poskytli 4.108 hodin přímého výkonu základních činností služby, tj. o 1.345 

hodin méně než v roce 2016. 

K této situaci došlo proto, že naše služby jsou dotovány pouze Středočeským krajem. Pro klienty z jiných krajů jsme 

získali grant Nadace Agrofert, ale po vyčerpání limitu museli tito klienti hradit nedotované ceny. 



 

Další veřejně prospěšné služby 

Vzdělávání se speciálním pedagogem 

Vzdělávání se speciálním pedagogem navazuje na znalosti klientů získané ve školách s cílem tyto znalosti upevnit a 

využívat v běžném životě. Vzdělávání poskytujeme pouze klientům, kteří naše služby využívají PRAVIDELNĚ. 

Klienti si aktivity, terapie a vzdělávání mohou nasmlouvat podle svého zájmu a aktuálních potřeb. 

 
 

Terapie a kroužky 

Klientům zajišťujeme terapie (perličková koupel, canisterapie, snoezzelen, aromaterapie, muzikoterapie) a nabízíme 

řadu kroužků (Vařečka, Šikulky, Zpívánky, Zahradník). 

Aktivity, terapie a vzdělávání probíhají buď přímo v Penzionu Klubíčko, nebo je zajišťujeme podle zájmu klientů 

v jiných institucích, které je provozují. Tím napomáháme i integraci našich klientů. 

Klienti Penzionu Klubíčko pravidelně navštěvují kroužek keramiky v Muzeu berounské keramiky, jezdí na ekofarmu 

a do minizoo, kde pomáhají při péči o domácí i exotická zvířata, navštěvují i rehabilitaci v Rehabilitační nemocnici 

v Berouně. Naši klienti společně se svými zdravými vrstevníky a mladými dobrovolníky jezdí na různé výlety, víkendové 

i prázdninové pobyty, tábory, společně navštěvují kulturní představení a sportovní turnaje v našem okolí. 

 
 

Integrované akce pro děti i dospělé s postižením a zdravé děti 

Obnovili jsme tradici pořádání táborů, víkendových pobytů a jiných akcí pro děti a dospělé se zdravotním postižením 

a děti zdravé ve spolupráci s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. – Klub Uzlík. 

V roce 2017 proběhly tyto integrované pobyty pro děti i dospělé s postižením a zdravé děti: 

24. 4. – 6. 5. 2017  Ozdravný pobyt Štúrovo 1/ 4 klienti se zdravotním postižením + 2 asistenti 

21. – 27. 8. 2017  Tábor Třemošná 1/ 12 klientů se zdravotním postižením + 10 asistentů 

2. - 9. 9. 2017  Ozdravný pobyt Štúrovo 2/ 4 klienti se zdravotním postižením + 2 asistenti 

1. – 6. 10. 2017  Tábor Třemošná 2/ 8 klientů se zdravotním postižením + 9 asistentů (střídavě) 

 
 

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 2017 využilo nabídky integrovaných rodinných pobytů v 

termálech ve Štúrovu: 

Květen 2017 (3 termíny) 

29 rodin se zdravými i postiženými dětmi a dospělými, 

tj. 84 účastníků 

2. - 9. 9. 2017 

9 rodin se zdravými i postiženými dětmi a dospělými, 

tj. 22 účastníků 

 
 

Informační servis z oblasti sociálních služeb a legislativy 

Pravidelné rozesílání informací emaily. 

V roce 2017 tuto službu využilo 53 rodin se zdravými i 

postiženými dětmi. 



 

PUBLIC RELATIONS 

O našich aktivitách jsme pravidelně informovali na našich webových stránkách www.klubickoberoun.cz a na facebooku 

https://www.facebook.com/KlubickoBeroun/  

Během roku 2017 jsme vydali 5 tiskových zpráv, které byly zveřejněny v regionálních médiích, jako je například 

Berounský deník, Podbrdské noviny, zpravodaje obcí z regionu, Zpravodaj AVPO, na webových stránkách obcí 

a na serverech s problematikou zdravotního postižení. 

Zpracovali jsme nové prezentační materiály a rozvezli nástěnky a rozeslali plakáty s nabídkou našich služeb 

na všechny obce v okrese Beroun, Odbory sociálních věcí a Úřady práce v ORP Beroun, Hořovice, Kladno, Slaný, 

Rakovník, Praha – Západ a do zdravotnických zařízení, poraden a speciálních škol v těchto regionech. 

Česká televize natočila v Klubíčku další dvě reportáže věnované využití peněz Adventních koncertů ČT 2016, díky nimž 

v roce 2017 Klubíčko přistavovalo novou multifunkční místnost pro pracovní činnosti, volnočasové aktivity a terapie 

klientů.  

Dne 15. 4. 2018 bylo odvysíláno na ČT1 „Rozdělení konta Adventních koncertů“ 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11701078034-rozdeleni-konta-adventnich-koncertu-2016/. 

Dne 18. 11. 2017 byla odvysílána na ČT1 „Vzpomínka na Adventní koncerty“ - 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11701095808-vzpominka-na-adventni-koncerty-2016/21756222471  

Dále Česká televize natočila o Klubíčku 20i-minutový pořad Klič, který byl uveden ve středu 4. října 2017 

v 15:40 hodin na ČT2 (https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096060107-klic/217562221700015 ). 

 
 

Akce pro veřejnost 

Cílem našich akcí je seznámit širokou veřejnost 

s našimi službami a získat prostředky na činnost 

prodejem výrobků našich klientů. 
 

V roce 2017 jsme ve spolupráci s našimi příznivci 

uspořádali 12 akcí pro veřejnost s celkovým výtěžkem 

55.780 Kč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.klubicko-ops.cz/
https://www.facebook.com/KlubickoBeroun/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11701078034-rozdeleni-konta-adventnich-koncertu-2016/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11701095808-vzpominka-na-adventni-koncerty-2016/21756222471
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096060107-klic/217562221700015


 

Graf - Struktura zdrojů financování v roce 2017 

 

 
 
 
 

Graf - Struktura nákladů v roce 2017 

 

 



 
 

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 

Rozvaha ke dni  31. 12. 2017 (v tisících) 
 

 



 

 



 

 



VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 

Výkaz zisku a ztráty ke dni  31. 12. 2015 (v tisících) 
 

 



 



 

 

 

Hospodaření Klubíčka za rok 2017 je ve ztrátě ve výši - 298.285 Kč. 

K této situaci došlo z důvodu neoočekávaných výdajů za daň z nabytí nemovitosti 

a na rekonstrukci podkroví. 

V roce 2017 se nám podařilo získat úvěr od České spořitelny na odkoupení domu na Vráži, kde od 1. 3. 2014 

provozujeme naše pobytové a ambulantní služby. Banka nás vyhodnotila jako stabilní firmu a poskytla nám úvěr 

ve výši 3. 735.000 Kč. Splátky úvěru jsou ve stejné výši, v jaké jsme dosud hradili pronájem, takže nedochází 

k vyššímu finančnímu zatížení naší organizace. Museli jsme však uhradit daň z nabytí nemovitosti ve výši 149.000 Kč. 

Dále v roce 2017 proběhla rekonstrukce podkroví naší provozovny Penzion Klubíčko Vráž. 

Cílem rekonstrukce bylo dodržení požárních a hygienických předpisů tak, aby i v podkroví mohly být provozovány 

registrované sociální služby. Při rekonstrukci však bylo zjištěno, že střešní trámy jsou napadeny broukem tesaříkem. 

Muselo dojít k jejich částečné výměně a sanování zbylých trámů postřikem. 

Tato skutečnost ovlivnila výši celkových nákladů za rekonstrukci podkroví.  

Situaci jsme vyřešili půjčkou, kterou pravidelně splácíme. 
 
 



 
 

NAŠI ČINNOST V ROCE 2017 PODPOŘILI 
 

 

Dotace a příspěvky z veřejných zdrojů 

◼ Středočeský kraj ◼ Středočeský kraj/ Humanitární fond ◼ Pardubický kraj ◼ Úřad práce ◼ 

◼ Město Beroun ◼ Město Černošice ◼ Město Dobřichovice ◼ Město Hořovice ◼ Město Kladno ◼ Město Svitavy ◼ 

Městský obvod Ostrava - Hrabová ◼ Městys Komárov ◼ Obec Horní Bezděkov ◼ Obec Chrustenice ◼ Obec Kyšice ◼ 

Obec Loděnice ◼ Obec Podluhy ◼ Obec Tetín ◼ Obec Velká Dobrá ◼ Obec Vinařice u Kladna ◼ Obec Zaječov ◼ 

◼ Adventní koncerty České televize 20016 ◼ Amazon - hlasování zaměstnanců ◼ ČSOB pomáhá regionům 2017/ Jarní 

výzva ◼ Nadace Agrofert ◼ Nadace Divoké husy ◼ Nadace GSK ◼ Nadace Charty 77 - Konto BARIÉRY ◼ 

 

Finanční dary 
◼ Burian Petr, Poděbrady ◼ Buzuluk a.s., Komárov ◼ CRUISE SUMMER DAY/ Tetín ◼ Čížkovi, Svitavy ◼ 

◼ Dashkouskaya Natall ◼ DENTNAP KLADNO S.R.O. Kladno ◼ DMS ◼ Dvořáková Lucie, Nelahozeves ◼ 

◼ Fialovi, Lhotka u Lochovic ◼ Ing. Frnka Tomáš, Praha ◼ Hrnčířské trhy/ Beroun ◼ 

◼ Manželé Trejbalovi, Beroun ◼ Město Goslar ◼ Mixl Lubomír, Praha ◼ Nádějová Alena, Kladno ◼ 

◼ Peckovi, Tetín ◼ Ing. Řičicová Pavla, Praha ◼ Bc. Smolíková Martina, Praha ◼ MUDr. Spal Antonín, Beroun ◼ 

◼ Strejček Pavel, Svinaře ◼ Šromová Blanka, Beroun ◼ Účastníci akce "Ledová Praha" ◼ 

 

Věcné dary 
◼ Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., Praha ◼ Barvy-Laky-Drogerie Josef Petrus, Beroun ◼ CEMIX Borovany ◼ 

◼ Černých, Městečko u Křivoklátu ◼ Českomoravský beton, a.s. , Beroun ◼ Fencl Luboš, Komárov ◼ 

◼ Gregorová Regina ◼ Hruška Martin, Rock Club Prdel, Beroun ◼ Jiroutová Jitka ◼ Kejlovi, Slaný ◼ 

◼ Koberce Breno, Praha ◼ Ledko a.s., Králův Dvůr ◼ Kvapilová ◼ Pecková Alena, Tetín ◼ 

◼ Richter + Frenzel s.r.o., Praha ◼ Šlejharová Jaroslava, Tlustice ◼ 

◼ ŠTUK - studentský klub Fakulty stavební ČVUT ◼ Vápenka Čertovy schody a.s., Tmaň ◼ Vlasatá Marie, Praha ◼ 

 

Služby 
◼ Družstvo EUROSIGNAL, Beroun ◼ EKUS Beroun ◼ Chalupa GGS, s.r.o., Beroun ◼ 

◼ Ing.arch. Kryštof Kreisinger, Hořovice ◼ JOHNNY SERVIS s.r.o., Tetín ◼ JOHNNY SERVIS s.r.o., Tetín ◼ 

◼ LMC s.r.o. ◼ Malířství Vrobel, Beroun ◼ Modrej Beroun ◼ Motl Jiří, Praha ◼ 

◼ MUDr. Hamouzová Tereza, Beroun ◼ POLTI, Michal Roškot, Praha ◼ TUZUR s.r.o., Zdeněk Vrána ◼ 

◼ Zednictví Ing. Jan Lorenz ◼ 

 

 

 

 

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 2017 společně usnadnili nelehký životní úděl 

53 dětem a dospělým se zdravotním postižením a jejich rodinám. 



 

 

 

 

 

 
 


