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prohlášení
Vzhledem k množícímse dotazům a nejasnostem vYdává NNO KlubíČko
Beroun, o.p.§. toto prohlášení k situaci popsanó na

prohlášeníl
g28,266 01 Beroun), ve kterém z druhého
1ařízenísociálních služeb vKomunitním centru (Bezručova
patra vypadl ve středu 27. 7. 2016 před polednem sedmiletý chlapec, kdYsi vYbudovali rodiČe
T'ito rodiČe
postižených dětí, členovéobčanského sdruženív ARPZPD v ČR, o. s. - Klub KlubíČkoBeroun.
zařizenívedli od roku 1997 a řada z nich byla ve stacionáři zaměstnána,
Komunitním centru v Berouně provozuje společnost Dobromysl o.p.s.
je
(tč z+tge+l2, sídlo Bezručova g2B, 266 01 Beroun). Představitelkou spoleČnosti DobromYsl o.P.s.
paní Bc. Alžběta pondělíčkováa dalšíbývalí zaměstnanci ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu KlubíČkoBeroun,
fond
Keďm se v roce 2012 podařilo převést majetek v pořizovací hodnotě cca 3.500.000 KČ a Rezervní
ve rnýši 940.000 Kč do wé nově vzniklé o.p.s.

od 1. 2. 20t2 toto zařízenív

NHO KlubíČkoBeroun,
Z výše uvedených informací vyp|Wá, že Dobromysl o.p.§. NENÍ pohřkou
o.p.s. 1lč z+rsrz62, sídlo Damilská L72,266 01 Tetín), ale samostarrě fungujícíorganizacÍ.
Klubíčkonevyužívá v Komunitním centru Beroun (BezruČova 92S) áDNÉ Prostory.
Rodiče postižených dětí z Klubíčkapod vedením dlouholeté představitelky KlubíČkaP. AlenY Peckové
vybudovali a provozují nové zařízení- Penzion KlubíčkoVraž (Květnová 109, VráŽ).
Toto zařízení jedinečnév tom, že CELoRoČNĚ poskytule komplex registrovaných sociálních sluŽeb,
terapií a integrovaných volnočasových aktivit dětem. mladistvým a dosPělým s těŽlcÍm zdravotním
postižénímv malém penzionu rodinného charakteru s vysolcým důrazem na individuální PotřebY klientŮ.

Klubíčkopřednostně zaměstnává rodiče postižených dětí, ČímŽje zajiŠtěna vYsoká Úroveň
poskytovaných služeb - zejména pro klienty s těŽlcým zdravotním PostiŽením.
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poslrytování peče klienďm s těžlcým postiženímje náročným posláním. ZajiŠtěníbezpeČÍa levalitní PéČeo
ldienty qÉaduje především dobrou organizaci práce a vynikaJícísouhru celého Ýmu, ale zároveň kaŽdou

vteňnu ovlivňuje situaci řada nepředvídatelných faktorů a rizik, která mají poslrytovatelé definována Ve

nďch standardech kvality.
Jsme rádi. že jsme měli to štěstl, že za téměř dvacet let fungování jsme žádnÝ takto smutný pffpad řeŠit
nemuseli.

Doufáme, že úrerz nebude mít pro chlapce vážnézdravotní následky a přejeme mu baké uzdravení
a jeho rodičůmhodně síly.

S pozdravem
Alena pecková
Ředitelka a statutární

orgán

neziskové organizace KlubíčkoBeroun,
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