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TISKOVÁ ZPRÁVA Č. 2011/02

Nové Klubíčko se začalo „koulet“
Zajisté jste již zaregistrovali, že koncem prázdnin vznikla nová nezisková organizace - obecně prospěšná
společnost Klubíčko Beroun, o.p.s., která se vydala na nelehkou cestu vybudování domova pro lidi se
zdravotním postižením, ve kterém budou moci bydlet a ti schopnější z nich i pracovat.

„Tento cíl vychází z potřeb rodin, které osobně znám, se svými dvěma těžce postiženými dcerami jsem řadu
let sdílela stejný osud a obavy z budoucnosti. Podobné zařízení v našem regionu chybí a v těch existujících je
naplněná kapacita, na umístění jsou pořadníky. Mnoho rodin z našeho okolí tedy doufá, že se nám podaří
tolik potřebné zařízení vybudovat a dlouhodobě provozovat, aby je již netrápila otázka: Kdo se o mé
postižené dítě postará, až já nebudu mít dost sil?“, říká Alena Pecková, zakladatelka Klubíčka.
Díky zkušenostem se čtrnáctiletým budováním předchozí organizace – klubu Asociace zdravotně postižených
dětí v ČR, o.s. – Klubíčko Beroun a Integračního centra KLUBíčko Beroun víme, že cesta k vybudování
takového domova nebude jednoduchá a jak náročné období nás čeká, kolik času a energie nás to vše bude
stát.
V době příprav projektů na „Domeček“ se vracíme i k činnostem, se kterými jsme před 14 lety začínali.
Ve spolupráci s klubem Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. - Klubem Uzlík Beroun
(viz http://www.klubuzlik.webnode.cz/) jsme na rok 2012 připravili osvědčené pobyty pro rodiny
s postiženými dětmi, mladistvými a dospělými i pobyty pro samotné postižené děti, mladistvé
a dospělé.
Získali jsme registraci poskytovatele sociálních služeb a podali žádost o dotace, aby naše sociální služby byly
pro rodiny s postiženými cenově dostupné, zpracovali jsme www-stránky www.klubicko-ops.cz,
kde se dozvíte podrobnosti o nás i o naší činnosti.
Začínáme opět úplně od nuly – bez provozního zázemí, materiálního vybavení i bez základních finančních
prostředků. Členové našeho týmu pracují dobrovolně – bez nároku na mzdu. Ale jsme bohatší o 14 let
cenných a nezapomenutelných pozitivních i negativních zkušenosti.
Kdybychom za sebou tyto zkušenosti neměli, nemohli bychom se do těchto „bitev“ vůbec pustit.
Ale kvůli těmto rodinám se o to alespoň pokusíme.

POMŮŽETE NÁM POMÁHAT?
Alena Pecková
Zakladatelka obecně prospěšné společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.
www.klubicko-ops.cz

Posláním obecně prospěšné společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. je ochrana práv a zájmů dětí, mládeže a dospělých se zdravotním
postižením a naplňování jejich specifických potřeb s cílem zvýšit kvalitu jejich života.

