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Vize

Historie

Název organizace

IČ

Sídlo

Poslání

1997 založení berounského Klubu Klubíčko pod hlavičkou Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, o. s., a to 24 rodinami s postiženými dětmi, organizování prvních společných akcí 
pro tyto rodiny, přednášky odborníků a besedy, zprostředkovávání informací

2000 založení Informačního centra Naděje v jedné místnosti v budově Medicentra v
Berouně, zaměstnání prvního placeného zaměstnance

2001 rozšíření stávajících aktivit o poskytování sociálních služeb – poradny pro rodiny s postiženými 
dětmi, osobní asistenci pro postižené děti ve školách, pořádání táborů pro samotné postižené děti a 
děti s dlouhodobými zdravotními problémy

2003 přestěhování do větších prostor v přízemí 3. ZŠ v Berouně, vznik Integračního centra
KLUBíčko Beroun a rozšíření stávajících činností o pravidelné terapie a kroužky a pořádání
integrovaných víkendových pobytů pro samotné postižené, dlouhodobě nemocné i zdravé děti

2005 iniciování vzniku Komunitního plánu sociálních služeb Města Beroun, iniciování
projektu na rekonstrukci objektu v bývalých kasárnách a podíl na jeho zpracování

2006 získání třetiny budovy v Komunitním centru Beroun do pronájmu, transformace
v největšího regionálního poskytovatele komplexu sociálních služeb orientovaných
na rodiny s postiženými blízkými

2007-2011 stabilizace portfolia 5 druhů sociálních služeb, které pravidelně využívají
klienti z Berounska, Kladenska, Rakovnicka, Rokycanska a Prahy

KLUBÍČKO je Váš profesionální a prosperující partner poskytující kvalitní a flexibilní sociální služby pro 
rodiny pečující o blízkého se zdravotním postižením.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. – Klub Klubíčko Beroun

64752780

Bezručova 928, 266 01 Beroun

Posláním KLUBÍČKA je podpora rodin pečujících o blízkého se zdravotním postižením, podpora 
funkčnosti rodinného systému a zvyšování kvality života rodin se zdravotně ostiženým členem.
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Právní forma

Registrace

Organizační struktura

Orgány sdružení

občanské sdružení

zastřešující Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.
byla provedena Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
ve znění pozdějších předpisů, dne 23. 7. 1991 č. j. VSC/1-7 228/91-R, Klub Klubíčko má evidenční 
číslo 56

Klub Klubíčko Beroun je jedním z 60 klubů Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 
o. s. Klub má právní subjektivitu a funguje na území bývalého okresu Beroun.
Nejvyšším orgánem ARPZPD v ČR, o. s. – Klubu Klubíčko Beroun je členská schůze,
která schvaluje strategické dokumenty klubu, volí a odvolává členy výboru a revizní komisi.
Výbor klubu pak v období mezi jednotlivými členskými schůzemi řídí práci a zajišťuje plnění
stanovených úkolů, volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře klubu, ustanovuje 
nebo potvrzuje do funkce ředitele IC KLUBíčko a určuje statutární zástupce.
ARPZPD v ČR, o. s. – Klub Klubíčko Beroun je zřizovatelem Integračního centra KLUBíčko Beroun.

Předsedkyně: Miroslava Šlejmarová
Místopředsedkyně: Michaela Lejčková, DiS.
Hospodář: Josef Novák
Členové výboru: Bc. Bronislava Buroňová, Michaela Lejčková, DiS., Ing. Hana Lepičová, Josef Novák, 
Marie Vrzalová, Miroslava Šlejmarová, Bc. Alžběta Pondělíčková
Členové revizní komise: do 1. 6. 2011 Martina Smolíková, Zdeňka Vaníčková, Pavla Doubková
      od 1. 6. 2011 Pavla Doubková, Jitka Hrušková, Lenka Fuxová
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Poskytované služby
Osobní asistence

Odlehčovací služba

Denní stacionář

Týdenní stacionář

Sociálně terapeutické dílny

 Cílem služby osobní asistence je napomáhat osobám se zdravotním postižením ke zvládnutí 
běžných úkonů péče o vlastní osobu a umožnit jim účastnit se života společnosti.
 Osobní asistenci jsme poskytovali pravidelně dle požadavků klientů do školských zařízení 
v okrese Beroun, do Dětského domova a Mateřské školy speciální Beroun a na pobytové akce.
 V roce 2011 tuto službu využívalo 20 klientů.

 Cílem odlehčovací služby je umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek, a to převzetím 
péče o osobu se zdravotním postižením na určitou dobu nebo sdílením péče.
 Službu jsme poskytovali pravidelně dle potřeb klientů a kapacitních možností (pondělí 7:30 
– pátek 16:30), dále na pravidelných víkendových pobytech jednou za měsíc. V rámci odlehčovacích 
služeb proběhl také odlehčovací pobyt na táborové základně na řece Úhlavce.
 V roce 2011 tuto službu využívalo 23 klientů.

 Cílem služby denního stacionáře je v průběhu dne zabezpečovat osobám se zdravotním 
postižením komplexní péči, výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti s ohledem na jejich 
individuální potřeby.
 Ambulantní služba byla poskytována v prostorách Integračního centra ve všedních dnech, 
a to ve třech volitelných režimech – celodenní režim, polodenní režim nebo čtvrtodenní režim. Na 
službu navazovala dle požadavků klientů bezbariérová doprava.
 V roce 2011 této ambulantní služby využilo 24 klientů. 

 Cílem služby týdenní stacionář je v průběhu týdne zabezpečovat osobám se zdravotním 
postižením komplexní péči, výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti s ohledem na jejich 
individuální potřeby.
 Pobytovou službu jsme poskytovali v prostorách Integračního centra Klubíčko. Na službu 
navazovala dle potřeby bezbariérová doprava klientů.
 V roce 2011 využívalo této pobytové služby 5 klientů.

 Cílem služby sociálně terapeutické dílny je dlouhodobá a pravidelná podpora pracovních 
návyků a dovedností osob se zdravotním postižením prostřednictvím sociálně pracovní terapie. 
 Ambulantní služba byla poskytována ve všedních dnech. Do 31. 7.  v čase 7:30 – 13:00 a od 1. 
8. díky zařazení do Individuálního projektu – „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“ se 
stala pro klienty službou bezplatnou a doba poskytování se změnila na 8:00 – 15:00.
Této ambulantní služby v roce 2011 využívalo 14 klientů.
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Další služby

Akce, které proběhly

• Bezbariérová doprava

• Terapie a rehabilitace 
• Individuální rehabilitační cvičení
• Perličková koupel
• Masáže
• Míčkování
• Snoezelen
• Canisterapie
• Logopedie 
• Ergoterapie

• Všeobecná pohybová stimulace
• Jízda na ortopedu
• Jízda na motomedu
• Výlety na koloběžkách, tříkolkách a kolech
• Pěší výlety
• Bowling
• Skupinové pohybové cvičení

• Všeobecné výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• Individuální vzdělávání
• Činnosti zaměřené na udržení a rozvoj sociálních a komunikačních dovedností
• Práce s počítačem
• Výtvarné a pracovní činnosti
• Zpívání včetně použití hudebních nástrojů

Ples Klubíčka 2011
Zumba
Pobyt na táborové základně na řece Úhlavce
Vánoce s Klubíčkem
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Přehled hospodaření
Výsledovka 2011

Výnosy v Kč

HLAVNÍ ČINNOST
Tržby – poskytovaná péče dle zákona o soc. službách  1 863.429,- kč
Tržby – nadstandardní péče a úkony        496.687,- kč
Tržby – účastnické poplatky na akcích           7.960,- kč
Ostatní tržby             60.838,- kč
Tržby za vlastní výrobky          1.905,- kč
Hlavní činnost celkem       2.430.819,- kč

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
Tržby za reklamu        55.000,- kč
Tržby z pronájmu prostor       129.450,- kč
Tržby za prodej jídla mimo stacionář          73.073,- kč
Ostatní tržby            31.350,- kč
Hospodářská činnost celkem           288.873,- kč

VEŘEJNÉ ZDROJE
Dotace MPSV         4 496.000,- kč   
Dary od obcí        156.500,- kč
Dotace města Beroun           265.000,- kč
Veřejné zdroje celkem        4 917.500,- kč

DARY
Dary od firem        118.725,- kč
Dary od jednotlivců       307.347,- kč
Čerpání darů z minulých let      170.087,- kč
Dary účelově vázané pro jednotlivé klienty(indiv.konta)  63.216,- kč
Dary celkem        792.997,- kč

Úroky         3.720,- kč
Jiné ostatní výnosy – náhrady škod     15.931,- kč
Jiné ostatní výnosy ( zúčtování odpisů)    115.481,- kč
Přijaté členské příspěvky       6.050,- kč
Ostatní výnosy celkem      141.182,- kč

VÝNOSY CELKEM                 8 571.371,- kč
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Náklady  v Kč
Materiál        340.197,- kč
Energie        364.820,- kč
Opravy           30.877,- kč
Cestovné            4.450,- kč
Služby                   1 030.191,- kč
Mzdové náklady                  5 184.213,- kč 
Zákonné a ostatní soc.pojištění a náklady               1 657.624,- kč
Ostatní náklady        48.465,- kč
Odpisy dlouhodobého majetku     100.131,- kč
NÁKLADY CELKEM                  8 761.169,- kč

Hospodářský výsledek za rok 2011     - 189.798,- kč

Rozvaha 2011
Aktiva v Kč      Pasiva v Kč

DLOUHODOBÝ MAJETEK    VLASTNÍ ZDROJE

Dlouhodobý hmotný majetek          1 051.861,- kč Vlastní jmění                                 762.507,- kč              

Dlouhodobý nehmotný majetek           26.105,- kč Fondy         33.485,- kč

Oprávky k dlouhodobému majetku  - 472.045,- kč Nerozdělený zisk/ztráta    939.514,- kč

Dlouhodobý majetek celkem              579.816,- kč Výsledek hospodaření 2011     - 189.798,- kč

        Vlastní zdroje celkem  1 545.707,- kč

KRÁTKODOBÝ MAJETEK    CIZÍ ZDROJE

Banka + pokladna            1 341.777,- kč Závazky z obchodního styku       487.135,- kč   

Pohledávky    872.472,- kč Závazky z prac.právních vztahů 457.120,- kč

- Z toho zálohy   303.110,- kč Závazky k finančnímu úřadu      16.323,- kč

Krátkodobý majetek celkem            2 214.249,- kč  Jiné krátkodobé závazky         5.170,- kč

Dohadné účty pasivní     242.000,- kč

Cizí zdroje celkem  1 248.348,- kč

 

AKTIVA CELKEM             2 794.055,- kč PASIVA CELKEM  2 794.055,- kč



HZK Sport Union p. Jan Fíla Technické služby Beroun, s.r.o. Obecní úřad Otročíněves Kaufland Billa 
spol. s.r.o. Lidl Red Bull ČR, s.r.o. Tereza Lhotáková Eliška Čapková Koberce Trend Verek, s.r.o. Kodex - 
Hořovice Zahrádkářský svaz - Hořovice obec Broumy JUDr. Michal Knížek PNEU Boháč, s.r.o. M2Czech, 
s.r.o. Půjčovna-stánků.cz MZ Design PRINT 24 AutoKelly Glasstar Mgr. Miluše Sakačová, Lékárna U 
Černého koně

Transportservis a.s.,Beroun AGP Beroun - Agropodnik, a.s. Králův Dvůr Fórum dárců, o.s. TOP 09 
Celostát.kancelář TOP 09 V.K.V. s.p., Elektromontáže, zámečnické a stavební práce SR 2000 s.r.o. Lomy 
Mořina

Berounský deník Dr. Jan Kozák, CSc. Marie Eklová Ing. Martin Pělucha, Ph.D. Premier Parfum, s.r.o. 
Zuzana Nedbalová Korejčíková Jindřiška Eric Stelfox Renata Petercová Žofčáková Libuše Romana 
Obezinová

Buštěhrad Bykoš Hořovice Hrádek u Rokycan Hýskov Chyňava Králův Dvůr Neumětely Nižbor Osek 
Rakovník Tmaň Vráž Nižbor a další

Dárci


