
Jak nás můžete podpořit?
Dárcovskou SMS neboli DMSkou
Jednorázovou DMS s textem DMS KLUBICKO zašlete na číslo 87 777. Pokud se rozhodnete nás pravidelně  podporovat 
po celý rok, zašlete DMS s textem DMS ROK KLUBICKO na číslo 87 777. Automaticky se vám tak každý měsíc odešle 
DMS na podporu Klubíčka. Cena jedné DMS je 30 Kč, Klubíčko obdrží 28,50 Kč. 

Daruj správně
Cílem projektu www.darujspravne.cz je co nejvíce zjednodušit cestu mezi dárci a neziskovými organizacemi. Jsou zde 
pouze prověřené organizace a vy tak máte jistotu, že peníze doputují tam, kam mají. Jedním kliknutím tak můžete 
podpořit i Klubíčko.

Pomáháme dárkem
Naším klientům nabízíme různé činnosti, především do výtvarných se zapojují s velikou chutí. Na stránkách  
www.pomahamedarkem.cz si můžete jejich výtvory zakoupit. Stačí si zadat do vyhledavače Klubíčko. 

GIVT aneb Vy nakupujete, my dostaneme část Vaší útraty
Pokud nakupujete přes internet, zkuste svůj nákup uskutečnit přes www.givt.cz. Zadáte si obchod, ve kterém chcete 
nakupovat a že nákupem chcete přispět na Klubíčko Beroun, o.p.s.

PRO SPOLEČNOSTI, ŽIVNOSTNÍKY A VŠECHNY, CO TISKNOU!

Sbírej toner
Sbírejte pro nás prázdné tonery. Zajistíme jejich odvoz a renovaci, za což získáme finanční příspěvek. Více o tomto 
projektu na www.sbirej-toner.cz. V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat!

SPOLUPRÁCE S OBCEMI A FIRMAMI

Knihobudky
Knihobudky slouží k bezplatnému půjčování a výměně knih. Vyrábějí je klienti Klubíčka, kteří budou zajišťovat i jejich 
pravidelný servis. Pronájmem KnihoBudky podpoříte služby neziskové organizace Klubíčko Beroun, o.p.s. Na KnihoBudku 
je možné umístit také logo firmy či reklamní poutač. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Číslo transparentního účtu u Fiobanky 2600168295/2010
Transparentní účet jsme zřídili za účelem poskytnutí detailních informací o transakcích.
Dárci i veřejnost mohou tak jednoduše kontrolovat naše nakládání se získanými finančními prostředky.

O NÁS
Klubíčko Beroun, o.p.s., je nestátní nezisková organizace pečující o děti i dospělé převážně s těžkým zdravotním 
postižením. Naše zařízení, Penzion Klubíčko Vráž, je jedinečné v tom, že CELOROČNĚ poskytuje komplex registrovaných 
sociálních služeb, terapií a integrovaných volnočasových aktivit klientům z celé ČR. Fungujeme jako sociální firma. 
Přednostně zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením, osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením 
a dlouhodobě nezaměstnané. 

www.klubickoberoun.cz
www.facebook.com/KlubickoBeroun/

Číslo transparentního účtu u Fio banky: 2600168295/2010

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

Klubíčko Beroun, o.p.s.
IČO 241 51 262
Damilská 172, 266 01 Tetín
Tel. +420 722 955 596
E-mail: info@klubickoberoun.cz 
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