Alena Pecková - Profesní CV
4. 4. 1986 - 15. 4. 2006 - péče o dceru s těžkým kombinovaným postižením (Tereza)
15. 4. 1993 - 2. 1. 2003 - péče o dceru s těžkým kombinovaným postižením (Barbora)
červen 1995 - adopce syna Jana (věk 6 měsíců)
prosinec 2002 – adopce syna Dušana (věk 3,5 roku)

12. 4. 1997 - 31. 5. 2011
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. - Klub Klubíčko Beroun
Jedna ze zakladatelů, ředitelka a statutární orgán organizační jednotky Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, o s. - Klubu Klubíčko Beroun.
Vedení NNO, koordinace činností všech úseků organizace, strategické plánování.
Zpracování projektů a vedení realizačních týmů projektů na poskytování terénních, ambulantních a pobytových
sociálních služeb, vzdělávání a integrovaných volnočasových aktivit pro děti, mladistvé, dospělé se zdravotním
postižením a celé jejich rodiny v regionu z Berounsko a Hořovicko.
Zpracování a realizace projektů P-R.
Finanční prostředky na podporu činností klubu ARPZPD v ČR, o. s. – Klubíčko Beroun byly získávány z ESF, MPSV,
MZ, MŠMT, Středočeského kraje, obcí, nadací a od stovek firem a dárců.
26. 3. 1999
Získání ocenění "Oskar 99 - za občanskou statečnost".
1. 9. 1999
Iniciování vzniku speciální třídy v mateřské škole Beroun, Pod Homolkou, spolupráce při zajištění finančních
prostředků na vybavení třídy pomůckami).
11. října 2000
Česká televize natočila dokument o činnosti Klubíčka a o rodinách, které se v něm sdružují.
ČT1 – pořad Bleděmodrý svět - díl "Důležité je nebýt sám".
Jaro 2004
Iniciování zahájení procesu Komunitního plánování sociálních služeb města Berouna (KPSS) – ve spolupráci s
Odborem sociálních služeb a zdravotnictví městského úřadu v Berouně.
3/ 2004 – 2006
Koordinátorka přípravy komunitního plánování sociálních služeb Města Beroun.
Od 9/ 2006 – dosud
Členka Koordinační skupiny Komunitního plánu sociálních služeb Města Beroun.
Jaro 2005
Iniciování projektu výstavby Komunitního centra, spolupráce s Městem Beroun při přípravě - aktivace partnerů
projektu a dalších poskytovatelů sociálních služeb.
1. 5. 2006 - 30. 4. 2008
Zpracování projektu a vedení realizačního týmu projektu „Rozšíření sociálních služeb Integračního centra Klubíčko“,
který byl podpořen z programu SROP částkou 19.795.059,56 Kč.
14. 6. 2006 - 13. 6. 2007
Zpracování projektu a vedení realizačního týmu projektu „Prevence Syndromu vyhoření u pečující osoby”, který byl
podpořen z programu: Blokový grant pro NNO finančních mechanismů EHP/Norska částkou 55.501 €.
21. 8. 2006 - 20. 2. 2008
Zpracování projektu a vedení realizačního týmu projektu "Zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením,
zajištění vzdělávacích programů, rozšíření a zkvalitnění sociálních služeb IC KLUBíčko", který byl podpořen z
programu OPRLZ částkou 600.000 Kč.

Výstupy z realizovaných projektů ARPZPD v ČR – Klub Klubíčko Beroun za období
12. 4. 1997 - 31. 5. 2011:
Vybudování Integračního centra KLUBíčko Beroun, které poskytovalo komplex sociálních

služeb, vzdělávání, terapií, volnočasových aktivit a bezbariérovou dopravu cca 70 klientům
ročně a zaměstnávalo cca 50 pracovníků včetně rodičů postižených dětí a lidí se zdravotním
postižením.
K 31. 5. 2011 disponoval klub ARPZPD v ČR, o. s. – Klubíčko Beroun majetkem v pořizovací
hodnotě cca 3.500.000 Kč a Rezervním fondem ve výši cca 940.000 Kč.
Od 1. 2. 2012 toto zařízení v Komunitním centru v Berouně provozuje společnost Dobromysl o.p.s. (IČ 24198412,
sídlo Bezručova 928, 266 01 Beroun). Představiteli společnosti Dobromysl o.p.s. jsou bývalí zaměstnanci ARPZPD v
ČR, o. s. – Klubu Klubíčko Beroun, kterým se podařilo prosadit změny ve vedení Klubíčka a propustit dlouholetou
ředitelku Klubíčka Alenu Peckovou pro nadbytečnost (a to i přes protesty zakladatelů Klubíčka a dalších rodičů
postižených dětí) a převést toto fungující zařízení do své nově vzniklé o.p.s.
Rodiny s postiženými dětmi tak přišli o zázemí a služby, které pro své děti vybudovaly.

31. 8. 2011 – dosud – Klubíčko Beroun, z. ú.
Zakladatelka, ředitelka a statutární orgán obecně prospěšné společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. (od 1. 1. 2017
změna právní formy na z.ú.)
Vedení NNO, koordinace činností všech úseků organizace, strategické plánování.
Provozování 4 typů registrovaných sociálních služeb a řady dalších veřejně prospěšných služeb.
Zpracování projektů a vedení realizačních týmů projektů na poskytování terénních, ambulantních a pobytových
sociálních služeb, vzdělávání a integrovaných volnočasových aktivit pro děti, mladistvé, dospělé se zdravotním
postižením a celé jejich rodiny v regionu z Berounsko, Hořovicko, Kladensko, Slánsko, Rakovnicko a Praha - Západ.
Zpracování a realizace projektů P-R.
1/ 2013 – dosud
Koordinátor projektu „Beroun – město bez bariér“, zpracování projektu na mapování bariérovosti a vedení
mapovacích týmů.
1/ 2014 – dosud
Koordinátor projektů zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jinak sociálně znevýhodněných osob.

Výstupy z realizovaných projektů NNO Klubíčko Beroun, z.ú od 31. 8. 2011 dosud:
1. Nezisková organizace Klubíčko je v berounském regionu pojmem, který je již více jak 20 let pevně
spjatý s poskytováním kvalitních sociálních služeb a volnočasových aktivit pro rodiny, které pečují
o děti a dospělé s těžkým zdravotním postižením a seniory.
2.

Vybudování Penzionu Klubíčko, Květnová 109, Vráž u Berouna jako Centra péče

o handicapované a aktivit pro všechny.








Dům je ve vlastnictví NNO Klubíčko Beroun, z.ú. Díky příspěvkům nadací a dárců jsme dům postupně
zrekonstruovali tak, aby vyhovoval potřebám našich klientů a bezpečnostním předpisům. Dále jsme díky výtěžku
„Adventních koncertů České televize 2016“ přistavěli novou multifunkční místnost pro pracovní činnosti klientů, terapie a
integrované volnočasové aktivity a rozšířili tak kapacitu služeb.
Naše zařízení je jedinečné tím, že CELOROČNĚ poskytuje komplex registrovaných sociálních služeb, terapií,
vzdělávání, integrovaných volnočasových aktivit a bezbariérovou dopravu cílové skupině děti/mladiství/dospělí
s těžkým zdravotním postižením v malém penzionu rodinného charakteru s vysokým důrazem na individuální
potřeby klientů.
Denně se zde setkává cca 15 klientů. Klienti 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.
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 Klubíčka střídavě využívá cca 60 dětí i dospělých zejména s těžkým zdravotním
postižením z Berounska, Hořovicka, Kladenska, Rakovnicka, z Prahy i z dalších míst ČR.

23. 3. 2016 – dosud – Sociální podnik Klubák, z. ú.
Ředitelka a statutární orgán NNO Sociální podnik Klubák, z. ú.
Vedení NNO, koordinace činností, rozvoj sociálního podnikání, zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Výstupy z realizovaných projektů NNO Sociální podnik Klubák, z.ú od 23. 3. 2016
dosud:
1. Provozování Domu služeb na adrese Květnová 80, Vráž u Berouna (zatím v pronájmu, v budoucnu
budeme dům odkupovat a provozovat v něm malé bistro)
2. Zajištění provozního zázemí sociálních služeb NNO Klubíčko Beroun z.ú. (stravování klientů, úklidy
prostor, zahradnické a údržbářské práce aj.)
3. Provoz Pekárny
4. Provoz Pojízdné kavárny KlubkoCafé
5. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na pozicích: Řidič asistované dopravy, Pracovník
v sociálních službách/ Zdravotní sestra, Vedoucí Pojízdné kavárny KlubkoCafé, Pomocný/á kuchař/ka, Pomocný/á
uklízeč/ka, Pomocný/á prodejce v Pojízdné kavárně KlubkoCafé

Vzdělání:
1979 – 1983 - Gymnázium Beroun
Ukončeno maturitní zkouškou
1990 – 1992 - Doplňkové pedagogické studium při PF UK Praha – obor vychovatelství
Ukončeno závěrečnou zkouškou
2002 – 2003 - Rekvalifikační kurz ”Poradce rodin s postiženým dítětem”
Ukončeno závěrečnou zkouškou (ARPZPD v ČR, o. s.)
2012 – Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách „Asistent a pracovní poradce zdravotně
postižených dětí a mládeže“
Ukončeno závěrečnou písemnou a ústní zkouškou (ARPZPD v ČR, o. s.)

Kurzy:
2001- 2004
MŠMT – mezinárodní projekt "Výměna zkušeností v oblasti vzdělávání mezi partnerskými organizace mi v Dánsku a v
ČR".
2005 - dosud
Absolvování 19 seminářů a kurzů v rámci celoživotního vzdělávání managerů v sociálních službách.
Získání dovedností pro vedení zařízení sociálních služeb a týmu pracovníků.
2010
Asociace manažerů absolventů, o. s. Praha - mezinárodní projekt "Tématická studijní cesta pro neziskové
organizace" - Nitra/ Slovensko, Tartu/ Estonsko, Vastergotland/ Švédsko
Výměna zkušeností v oblasti integrace, sociálních služeb a sociálního podnikání.
2011
Absolvování ročního kurzu Nadace NESsT a dalších 6 seminářů v rámci vzdělávání manažerů v sociálním podnikání.
Získání dovedností a metodik pro rozjezd a udržení sociální firmy, zpracování podnikatelského plánu sociální firmy.
Absolvování projektu Nadace VIA „Kaučing - čas (pro váš) růst“
2013 - 2014
Absolvování Sociální akademie České spořitelny zaměřené na rozvoj sociálního podnikání.
Absolvování seminářů z oblasti personalistiky a interních procesů u společnosti KPMG v rámci projektu ROK společně
– KROK kupředu.
Absolvování půlročního kurzu Management moderní neziskové organizace u společnosti Neziskovky.cz.

2014 - 2015
Instand - Vzdělávání pracovníků zodpovědných za tvorbu metodik poskytování sociálních služeb v souladu se
standardy kvality
Instand - Management v sociálních službách
2011 - dosud
Absolvování seminářů a kurzů v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků v sociálních službách (každoročně 24 hod)

