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Talent bez hranic podpoří Klubíčko
Klubíčko Beroun, o. p. s. se aktivně zapojilo do příprav akce Talent bez hranic, aneb pomáháme
tam, kde jiní zavírají oči. Klienti Klubíčka připravují hlavní ceny pro vítěze taneční a pěvecké
soutěže, vyrábějí zástěry s otisky jejich rukou, které půjdou do dražby a připravují módní přehlídku
kravat a čepic. Veškerý výtěžek z akce poputuje na terapie, které Klubíčko Beroun svých klientům
nabízí.
Přípravy na akci Talent bez hranic jsou již v plném proudu a nejvíce se na ní těší klienti Jirka Jirout,
Pavel Herič, Petr Flora a Tomáš Vyskočil, kteří budou předvádět kravaty a čepice na přehlídkovém
molu. Kluci jsou již nedočkaví, a tudíž v Klubíčku probíhají tréninkové módní přehlídky, kde kluci
nacvičují chůzi, postoje a výrazy tváří. „Je vidět, že přípravy kluky velice baví a cítím z nich nadšení ale
zároveň trošku i nervozity z nadcházejícího veřejného vystoupení. Důležité ovšem je, že si všichni při
přípravách užíváme spoustu legrace.“ říká pracovnice Klubíčka Jitka Jiroutová, která připravuje klienty
na módní přehlídku.
V rámci aktivizačních služeb v Klubíčku vytvořili klienti osobité zástěry, na které pomocí barev
otisknuli své ruce či prsty. Do práce se zapojil téměř každý dle svých možností. Po celou dobu práce
se z místnosti ozýval smích a čišela z ní dobrá nálada, i když barvy nebyly pouze na zástěrách.
Autorské zástěry budou vydraženy a výtěžek bude věnován Klubíčku Beroun, o. p. s., který ho využije
na zajištění dalších terapií pro své klienty.
Klubíčko Beroun, o.p.s. je nestátní nezisková organizace pečující o děti i dospělé převážně s těžkým
zdravotním postižením. Více jak 19 let využívá praktické zkušenosti osob, jejichž život je ovlivněn
zdravotním handicapem, a znalosti odborníků ku prospěchu svých klientů se zdravotním postižením.
Aktivity Klubíčka vždy vycházely z aktuálních potřeb rodin s postiženými dětmi, mladistvými a
dospělými, jež se nacházejí v obtížné životní situaci.
Klubíčko Beroun svým klientům nabízí asistovanou dopravu, odlehčovací služby, osobní asistenci,
terapie, kroužky a rodinné integrované pobyty. Od roku 2014 provozuje Klubíčko, o. p. s. částečně
bezbariérový penzion Klubíčko na Vráži u Berouna, kde poskytuje lidem se zdravotním postižením
celoroční bydlení s nabídkou sociálních služeb, terapií, vzdělávání a dalších volnočasových aktivit.
Penzion na Vráži nabízí 17 lůžek a to v rámci 5 pokojů. Do budoucna bychom rádi počet pokojí
navýšili, aby každý klient měl svůj pokoj a tedy i své soukromí. S rozšířením penzionu Klubíčko
plánujeme i rozšíření nabídky služeb jako jsou terapie či kroužky.
Klubíčko Beroun, o. p. s. aktivně využívá návazných služeb jiných institucí a napomáháme tak
integraci klientů do běžného života. Klienty se tak účastní rehabilitací a masáží v Rehabilitační
nemocnici v Berouně, pravidelně navštěvují solnou jeskyni a kroužky keramiky v Muzeu berounské
keramiky. Často s klienty navštěvujeme ekofarmu, kde naši klienti pomáhají při péči o domácí a
exotická zvířata. Se svými zdravými vrstevníky a mladými dobrovolníky jezdí na různé výlety,
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víkendové a prázdninové pobyty, tábory a navštěvují společně kulturní představení či sportovní
turnaje v okolí.
Klubíčko funguje jako sociální firma a nabízí trvalé pracovní uplatnění pečujícím osobám a lidem se
zdravotním postižením. 81% z celkového počtu pracovníků Klubíčka jsou osoby znevýhodněné na
trhu práce a ohrožené sociálním vyloučením.
Již několik let spolupracuje Klubíčko s městem Beroun na projektu Beroun – město bez bariér. Cílem
projektu je zvýšení kvality života obyvatel města Beroun, a to zejména zdravotně handicapovaných
a osob se sníženou schopností pohybu a orientace prostřednictvím odstranění technických,
architektonických a informačních bariér, což jim umožní snadnější pohyb po městě, zvýší jejich
samostatnost, soběstačnost a nezávislost a umožní jim tak plně se zapojit do občanského života.
V rámci projektu Klubíčko zmapovalo již 72 objektů.
Klubíčko Beroun o.p.s. je členem Asociace veřejně prospěšných organizací, která sdružuje organizace,
mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita při vykonávání veřejně prospěšné
činnosti. Na stránkách Asociace veřejně prospěšných organizací zveřejňuje Klubíčko výsledky svého
hospodaření včetně součtu tří nejvyšších ročních mezd v organizaci (včetně odvodů). Pro
transparentnost zřídila organizace transparentní účty za účelem poskytnutí detailních informací o
transakcích široké veřejnosti. Pomocí internetu tak mohou dárci i veřejnost jednoduše kontrolovat
nakládání se získanými finančními prostředky.
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