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Tetín pro Klubíčko je za dveřmi!
Obec Tetín, Vinotéka Víno Hruška a Klubíčko Beroun, o. p. s. Vás srdečně zvou na dobročinnou akci
Tetín pro Klubíčko. Čeká Vás tradiční řemeslné tržiště, odpolední hudební zážitek a ještě můžete
podpořit dobrou věc. Výtěžek akce je věnován na podporu neziskové organizace Klubíčko Beroun,
o. p. s.
Obec Tetín a Vinotéka Víno Hruška pořádá jako každý rok podzimní akci Tetín pro Klubíčko, která se
koná 16. – 17. září 2016. Cílem akce je podpořit neziskovou organizaci Klubíčko Beroun, o. p. s.
A co Vás čeká? V pátek se můžete těšit na přednášku Karel IV. a kult svaté Ludmily předního českého
historika PhDr. PaeDr. Ladislava Kašpara v rámci cyklu Karel IV. na Tetíně. V sobotu si poté můžete
zakoupit výrobky klientů Klubíčka Beroun, o. p. s., vybrat si nějakou pěknou knihu v dobročinném
bazaru či ochutnat burčák a to na tradičním řemeslném tržišti, které naleznete přímo před Vinotékou
Víno Hruška. Pro děti bude připraven výtvarný program, projížďka na ponících či opékání buřtů. Den
můžete zakončit hudebním odpolednem s kapelami Náhodná sešlost, Kaluwajt a Blue Time. Můžete
si tak užít zábavný den s celou rodinou. Navíc nákupem výrobků klientů a knih v dobročinném bazaru
podpoříte Klubíčko Beroun, o. p. s.
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,
víkendové a prázdninové pobyty, tábory a navštěvují společně kulturní představení či sportovní
turnaje v okolí.
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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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