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TISKOVÁ ZPRÁVA Č. 2011/01

Byla založena nová obecně
Klubíčko Beroun, o.p.s.

prospěšná

společnost

Alena Pecková, zakladatelka Klubíčka, které se již více jak 14 let stará o rodiny s
postiženými dětmi i dospělými, založila novou neziskovou organizaci Klubíčko Beroun, o.p.s.
Jejím cílem je vybudování nového zařízení pro postižené lidi, kde budou moci celoročně
bydlet a někteří z nich i pracovat.
Stávající Klubíčko je naprosto závislé na snižujících se státních dotacích a statečně bojuje o
přežití. Jeho nové vedení rozhodlo, že v letošním roce nebude provoz sociálních i
nadstandardních služeb nijak omezovat a použije pro jejich udržení téměř celý Rezervní
fond, který za 14 let své existence Klubíčko nastřádalo.
"Mým cílem však je zajistit klientům i pracovníkům stabilitu a jistotu, že jim Klubíčko bude
schopno poskytovat své služby i v daleké budoucnosti.
Přihlásila jsem se proto do projektu Nadace NESsT, která učí neziskové organizace
"sociálně podnikat", říká Alena Pecková.
Sociální podnikání je takové, které má příznivý dopad na sociálně znevýhodněné skupiny
obyvatel. Nadace NESsT nás učí posoudit všechny naše podnikatelské nápady a vybrat z
nich ty, které budou opravdu přínosné a konkurenceschopné.
V Klubíčku Beroun, o.p.s to bude probíhat tak, že bude založena firma, která bude mít 30%
pracovních míst "šitých na míru" lidem se zdravotním postižením. Nápadů na její zaměření
máme několik a v současné době je analyzujeme.
Firma bude 51% svého zisku bude reinvestovat do svého dalšího rozvoje a zbylá procenta
budou použita na rozvoj a podporu poskytování sociálních služeb pro zdravotně lidi se
postižením postižením. Pro vybudování zázemí firmy a pro její rozjezd se Klubíčko Beroun
o.p.s. pokusí získat dotace z EU.
"K práci v Klubíčku mě dovedla osobní zkušenost, 14 let jsem ho spolu s ostatními budovala
s cílem pomoci rodinám s postiženými dětmi i dospělými z našeho regionu a dát jim naději
na lepší budoucnost. Stávající ne-systém financování sociálních služeb však tuto naději
nedává a neumožňuje naplňovat poslání Klubíčka. Chceme-li mu dostát, musíme být více
soběstační a tak nám nic jiného než sociální podnikání nezbývá", říká na závěr Alena
Pecková.

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.

