
Klubíčko Beroun, z. ú.
IČO: 24151262
Sídlo: Květnová 109, 267 11 Vráž
Telefon: +420 722 955 596
E-mail: info@klubickoberoun.cz
Facebook: Klubíčko Beroun, z. ú.
Transparentní účet: 9039039039/0800 
Transparentní účet veřejné sbírky 2900220753/2010

Penzion Klubíčko Vráž
Sídlo: Květnová 109, 267 11 Vráž u Berouna 
Telefon: +420 728 971 151
E-mail: sluzby@klubickoberoun.cz
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KDO JSME

Jsme nezisková, veřejně prospěšná 
organizace pečující o děti a dospělé 
převážně s těžkým zdravotním postižením 
a seniory. Prostě lidé, kterým se pečovat 
o druhé stalo prací i posláním.

NABÍZÍME

Dospělým se zdravotním postižením, 
pečujícím, rodičům malých dětí a jinak 
znevýhodněným osobám:
• Zaměstnání přizpůsobené časovým

možnostem, zdravotnímu stavu
a specifickým potřebám.

• Pro zařazení na pracovní pozici je
rozhodující kvalifikace uchazeče,
jeho znalosti a dovednosti.

• Výše úvazku, délka pracovní doby je
uzpůsobena zdravotnímu stavu pracovníků.

• Pro některé pracovní pozice využíváme
moderní formy zaměstnávání jako je např.
home office či sdílení pracovního místa.

Obcím, firmám a veřejnosti:
• Asistovanou dopravu seniorů

a osob s omezenou schopností
pohybu a orientace

• Výbornou kávu a slané i sladké dobroty
v naší Pojízdné kavárně KlubkoCafé
na náměstí v Berouně a na různých
akcích pro veřejnost nebo u vás doma
či ve firmě

• A rádi přijedeme i na vaše firemní
a rodinné akce a obsloužíme vaše
návštěvníky.

• Zmapování bariér ve veřejných
budovách a na komunikacích

Dětem a dospělým se zdravotním 
postižením a seniorům:
• Týdenní stacionář
• Odlehčovací služby s nepřetržitým

celoročním provozem
• Sociálně aktivizační služby – tvořivé

dílny integrované kroužky, terapie,
výlety, ozdravné pobyty a tábory

• Tréninkové pracoviště
• Osobní asistenci – doprovod asistentů

na různé pochůzky
• Asistovanou dopravu
• Integrované pobyty, zájezdy a jiné

volnočasové aktivity pro celé rodiny

O nás
a našich
službách
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