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TISKOVÁ ZPRÁVA/ 2016-07-31 

 

Prohlášení 

 

Vzhledem k množícím se dotazům a nejasnostem vydává NNO Klubíčko 

Beroun, o.p.s. toto prohlášení k situaci popsané na 

http://berounsky.denik.cz/nehody/z-druheho-patra-v-beroune-vypadl-sedmilety-kluk-20160727.html: 

 

Prohlášení: 

Zařízení sociálních služeb v Komunitním centru (Bezručova 928, 266 01 Beroun), ve kterém z  druhého 

patra vypadl ve středu 27. 7. 2016 před polednem sedmiletý chlapec, kdysi vybudovali rodiče 

postižených dětí, členové občanského sdružení v ARPZPD v ČR, o. s. - Klub Klubíčko Beroun. Tito rodiče 

zařízení vedli od roku 1997 a řada z nich byla ve stacionáři zaměstnána.  

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). Představitelkou společnosti Dobromysl o.p.s. je 

paní Bc. Alžběta Pondělíčková a další bývalí zaměstnanci ARPZPD v ČR, o. s. – Klubu Klubíčko Beroun, 

kterým se v roce 2012 podařilo převést majetek v pořizovací hodnotě cca 3.500.000 Kč a Rezervní fond 

ve výši 940.000 Kč do své nově vzniklé o.p.s. 

Z výše uvedených informací vyplývá, že Dobromysl o.p.s. NENÍ pobočkou NNO Klubíčko Beroun, 

o.p.s. (IČ 24151262, sídlo Damilská 172, 266 01 Tetín), ale samostatně fungující organizací. 

Klubíčko nevyužívá v Komunitním centru Beroun (Bezručova 928) ŽÁDNÉ prostory. 

Rodiče postižených dětí z Klubíčka pod vedením dlouholeté představitelky Klubíčka p. Aleny Peckové 

vybudovali a provozují nové zařízení - Penzion Klubíčko Vráž (Květnová 109, Vráž). 

Toto zařízení jedinečné v tom, že CELOROČNĚ poskytuje komplex registrovaných sociálních služeb, 

terapií a integrovaných volnočasových aktivit dětem, mladistvým a dospělým s těžkým zdravotním 

postižením v malém penzionu rodinného charakteru s vysokým důrazem na individuální potřeby klientů. 

Klubíčko přednostně zaměstnává rodiče postižených dětí, čímž je zajištěna vysoká úroveň a kvalita 

poskytovaných služeb - zejména pro klienty s těžkým zdravotním postižením. 
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Poskytování péče klientům s těžkým postižením je náročným posláním. Zajištění bezpečí a kvalitní péče o 

klienty vyžaduje především dobrou organizaci práce a vynikající souhru celého týmu, ale zároveň každou 

vteřinu ovlivňuje situaci řada nepředvídatelných faktorů a rizik, která mají poskytovatelé definována ve 

svých standardech kvality. 

Jsme rádi, že jsme měli to štěstí, že za téměř dvacet let fungování jsme žádný takto smutný případ řešit 

nemuseli. 

Doufáme, že úraz nebude mít pro chlapce vážné zdravotní následky a přejeme mu brzké uzdravení 

a jeho rodičům hodně síly. 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

Alena Pecková 

Ředitelka a statutární orgán 

neziskové organizace Klubíčko Beroun, o.p.s. 

Damilská 172, 266 01 Tetín 

Tel. +420 722 955 596 

Email: apeckova@klubickoberoun.cz  

www.klubickoberoun.cz  

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

 

 

V Tetíně 31. 7. 2016 
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