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TISKOVÁ ZPRÁVA/ 2016-11-15 

 

Adventní koncert České televize podpoří klienty Klubíčka 

 

Nezisková organizace Klubíčko Beroun, o.p.s. uspěla ve výběrovém řízení 

na Adventní koncerty České televize 2016 se svým projektem na přístavbu 

Penzionu Klubíčko Vráž, kde od roku 2014 provozuje komplex 

registrovaných sociálních služeb, terapií a integrovaných volnočasových 

aktivit doplněný bezbariérovou dopravou. 

Díky této podpoře bude možné rozšířit zázemí pro klienty a zvýšit kapacitu 

poskytovaných služeb. 

Viz http://www.ceskatelevize.cz/porady/11378563411-adventni-koncert-2016/216562224300003/  

 

Berounské Klubíčko je v našem regionu pojmem, který je již téměř 20 let pevně spojen s poskytováním 

kvalitních sociálních služeb pro děti i dospělé s těžkým zdravotním postižením a jejich rodiny. 

Klubíčko vedou rodiče postižených dětí, kteří v minulosti vybudovali v berounském Komunitním centru 

(Bezručova 928) Integrační centrum Klubíčko poskytující komplex sociálních služeb, vzdělávání, terapií 

a integrovaných volnočasových aktivit vč. bezbariérové dopravy cca 70 klientům. 

Od roku 2012 provozuje toto zařízení společnost Dobromysl o.p.s. 

Rodiče těžce postižených dětí budují od roku 2014 na Vráži u Berouna nové zařízení, tentokrát rodinného 

typu – „Penzion Klubíčko“. 

Toto zařízení je 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 a osoby se zdravotním postižením a řadu 

odborníků, čímž je zajištěna vysoká úroveň a kvalita poskytovaných služeb - zejména pro klienty 

s těžkým zdravotním postižením. 

Proto služby Klubíčka střídavě využívá cca 60 dětí i dospělých zejména s těžkým zdravotním postižením 

z celé ČR. 
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Rodinný charakter fungování Klubíčka, individuální přístup ke klientům, množství integrovaných 

volnočasových aktivit, zaměstnávání pečujících osob a osob se zdravotním postižením a projekt 

na vybudování dalších prostor pro činnosti klientů spolu s plánovanou výstavbou nových bytů 

pro chráněné bydlení – to vše zaujalo porotce projektu „Adventní koncerty České televize 2016“ natolik, 

že se rozhodli v letošním roce věnovat jeden z Adventních koncertů právě Klubíčku. 

Adventní koncerty podporují vybrané projekty neziskových organizací již 26 let. Za tu dobu sbírka 

pomohla 101 neziskovým organizacím a rozdělila téměř 170 milionů korun. Je tak již tradicí, že během 

přímých televizních přenosů dárci zasílají finanční prostředky, které potom porota rozdělí mezi čtyři 

vybrané organizace. 

Díky podpoře těchto dárců bude moci Klubíčko na jaře 2017 přistavit novou multifunkční místnost, kde 

budou probíhat pracovní a volnočasové aktivity klientů a terapie. O průběhu realizace budeme veřejnost 

průběžně informovat na našich www.klubickoberoun.cz a https://www.facebook.com/KlubickoBeroun/ . 

 

Adventní koncert České televize pro Klubíčko se bude konat v neděli 11. prosince 2016 a Česká televize 

ho bude vysílat v přímém přenosu na kanále ČT1 v době od 17:30 do 18:25. 

 

Zveme všechny příznivce Klubíčka k televizním obrazovkám a zaručujeme příjemný kulturní zážitek 

v adventním duchu.  

A již nyní se těšíme na setkání s našimi dárci a novými klienty při slavnostním otevření nových prostor 

Klubíčka na jaře roku 2017. 

 

 

 

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 17. 11. 2016 
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