Klubíčko Beroun, z.ú.
Od r. 1997 vytváříme příležitosti pro lidi,
jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem

Volná kapacita sociálních služeb
Klubíčko Beroun, z.ú. informuje, že se nám od 1.7.2022 částečně uvolnila kapacita některých
sociálních služeb. Těšíme se, že budeme moci v Klubíčku přivítat nové klienty.
Nabízené služby
• Týdenní stacionář
– pobytová služba od pondělí do pátku aktuálně volná kapacita pro chodící klienty s ubytováním
ve dvoulůžkových pokojích v patře bez výtahu.
• Odlehčovací služba
– pobytová služba o víkendech pro imobilní klienty s ubytováním v bezbariérovém pokoji
v přízemí.
– pobytová služba v průběhu celého týdne pro chodící klienty s ubytováním ve dvoulůžkových
pokojích v patře bez výtahu.
• Osobní asistence – péče v terénu dle Vašich potřeb a našich možností.
• Sociálně aktivizační služby – ambulantní služby s možností dojíždění pravidelně každý den
nebo jen některé dny v týdnu.
•

Pro koho jsou služby určené?
- Pro děti a dospělé s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením s trvalým
bydlištěm ve Středočeském kraji. Pobytové služby pro věkovou kategorii 7-64 let.

•

Kde nás najdete?
- Penzion Klubíčko sídlí v centru obce Vráž, Květnová 109, necelých 10 minut jízdy z
Berouna. Služby provozujeme ve dvou sousedních bezbariérově upravených domech se
zahradou, pergolou, houpačkou pro vozíčkáře, venkovním posezením, bistrem pro veřejnost.

•

Na co se můžete těšit?
- komplexní péči s důrazem na podporu samostatnosti a soběstačnosti klientů,
- udržení a rozvoj získaných znalostí, nácvik praktických dovedností,
- terapie, vzdělávání, pracovní trénink,
- volnočasové aktivity, výlety,
- bezbariérovou dopravu speciálně upravenými automobily,
- celodenní stravování a pitný režim, možnost ubytování,

•

Kontakt:
- Mgr. Barbora Strnadová. Tel: 601 097 477, e-mail: sluzby@klubickoberoun.cz
- www.klubickoberoun.cz, https://www.facebook.com/KlubickoBeroun
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Poskytovatel komplexu služeb pro děti a dospělé se zdravotním postižením a seniory.

