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Spolek SpoluSvět byl založen za účelem pomáhat a prosazovat zájmy dětí i dospělých 

se zdravotním hendikepem a jejich rodin. 

 

Nabízí prostor, podporu a propojení pro pečující rodiče dětí se zdravotním 

znevýhodněním na Berounsku. 

 

Činnost spolku podporuje CPKP (Centrum pro komunitní práci) v rámci programu 

Komunitní plánování sociálních služeb (http://cpkp.cz/index.php/programy-

stc/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/406-pecovat-a-zit-doma2). 

 

Spolek vznikl na konci roku 2020 a jeho činnost se pomalu rozbíhala na jaře v on-line 

prostředí tvořivými večery, které přináší radost ze společně prožitého času a zkoušení 

různých technik tvoření výrobků, které pohladí duši a sluší. 

 

Během léta jsme upravovali a vybavovali prostor na adrese Plzeňská 35, kde se již nyní 

můžeme scházet naživo. Svým časem či věcným darem nám pomáhali dobrovolníci, 

rodinní příslušníci a přátelé. 

 

Na podzim už jsme mohli nabídnout nejen Tvořivá a relaxační setkání pro dospělé, ale 

i aktivity pro děti – Muzikoterapie, Hernička a Čtenářský klubík. 

 

 

 
Muzikoterapie vychází z poznání, že 

hudba léčí, harmonizuje tělo i duši, přináší 

radost. Pracuje s prožitkem zvuků a 

rytmů, využívá relaxační techniky, 

imaginaci a mnoho jiných, vedoucích 

např. k uvolnění, soustředění, odpočinku. 
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Rozvoj jemné motoriky prstů pomocí manipulačních činností s různými druhy 

materiálů a nástrojů, stavebnic a her. Nácvik schopnosti soustředění, dokončování 

činnosti, dodržování pravidel, sociální interakce, umění radovat se ze hry, přijímat 

porážku a prožít výhru. 

 

 

                 

            

 

 

 
Klubík probíhá v Knihovně - prostředí, kde se knihy přirozeně nacházejí. Individuální 

přístup a přátelské prostředí vede malé čtenáře/posluchače k prožitku čtení jako 

zábavy a přirozené součásti života. V klubíku se zaměřujeme nejen na rozvoj 

čtenářských dovedností, soustředěného poslechu, porozumění textu, slovní zásoby a 

vyjadřovacích schopností, ale i na různé zpracování přečtených příběhů za použití 

prvků arteterapie (ilustrace, tvorba kulis, loutek, dramatické ztvárnění). Nedílnou 

součástí je i dobrovolná služba pro seniory – donáška knih do domu. 

 

 



 

 
Jsou určena pro dospělé, kteří si mohou popovídat o strastech a slastech svého života 

a přitom tvořit drobné výrobky s využitím různých materiálů, postupů a technik. 

 

           

 

 
Díky dárkovým kartám a balíčkům od společností Albert, Billa, Kaufland, Coop a 

Bionebio jsme se v předvánočním čase mohli setkat u štědře prostřeného stolu. 

Ježíšek přinesl dětem nejen batůžek plný překvapení, ale i stavebnice darované 

společností Lego. 

 

 



 

 

 

V listopadu jsme uspořádali charitativní SWAP věcí.  Swap neboli výměna věcí 

(oblečení, knihy, hračky, kreativní a výtvarné potřeby, věci do domácnosti) je 

ekologická iniciativa, která si klade za cíl šetřit životní prostředí. Tříděním, recyklací a 

posíláním věcí dál prodlužujeme životní cyklus výrobků a využíváme místní zdroje. V 

každé domácnosti máme věci, které nevyužíváme a mohou sloužit dál, a na swapu se 

dostanou k lidem, kteří je využijí. 

Cílem charitativního swapu bylo dovybavit prostor klubovny (hry, hračky, kreativní 

potřeby...). 

 Na swapu jsme spolupracovali se Studiem KaLa Beroun, kde se swap konal, a SŠ a ZŠ 

Beroun. Žáci Praktické střední školy dvouleté připravili občerstvení pro dobrovolníky  i 

veřejnost.  

Do akce se zapojilo 15 dobrovolníků, kteří pomáhali s přípravou, úklidem a také 

během akce s tříděním a rozdělováním věcí.  

 

 
V našich prostorách proběhlo několik odborných přednášek pro rodiče dětí se ZP 

pořádaných Centrem pro komunitní práci. 

 

 

 

 

Lenka Hlaváčková 
Je profesí speciální pedagog. Podporuje klienty se zdravotním 

postižením v jejich osobním rozvoji, samostatnosti.  Koordinuje 

lektory. Vede čtenářský klubík. 

 

Ladislava Heiesová 

Propojuje a informuje pečující, koordinuje spolupráci s 

dobrovolníky. Pečuje o sociální sítě a věnuje se pořádání 

charitativních akcí. Je lektorkou kreativních kroužků. 

 



 

Jitka Heroutová 

Spolupracuje na vytváření projektů, jejich koordinaci. Věnuje se 

administraci a finanční stránce grantových výzev. Vytváří web a 

věnuje se pořádání charitativních akcí.  

 

Andrea Lexová 
Propojuje a koordinuje naši spolupráci s CPKP, organizuje 

odborné přednášky a semináře. 

 
 
 
 

Náklady v Kč 

Spotřebované nákupy a nakupované služby 12 428 

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskl. dodávek 12 424 

Ostatní služby 4 

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 0 

Osobní náklady 0 

Daně a poplatky 0 

Ostatní náklady 17 682 

Dary 17 682 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opr. Pol. 0 

Poskytnuté příspěvky 0 

Daň z příjmů 0 

Náklady celkem 30 110 

  

Výnosy v Kč 

Provozní dotace 0 

Přijaté příspěvky 44 982 

Přijaté příspěvky (dary) 44 982 

Tržby za vlastní výkony a zboží 19 208 

Ostatní výnosy 0 

Tržby z prodeje majetku 0 

Výnosy celkem 64 190 

  

Výsledek hospodaření před zdaněním 34 080 

Výsledek hospodaření po zdanění 34 080 

  



 

 

Podpořili nás město Beroun, Králův Dvůr, Letorosty, Studio Domino, Webnode, 

Starnet, grafička Petra Gregušová, společnosti Lego, Billa, Kaufland, Coop a Albert, 

Bionebio a drobní dárci. 

 

 

 

 

 

Od nadace Tipsport se nám podařilo získat 50 000 Kč na financování terapií. Kromě 

muzikoterapie máme v plánu nabídnout i ergoterapii, logopedii a canisterapii pro děti 

a fyzioterapii pro rodiče. 

 

Nabídku našich aktivit bychom také chtěli rozšířit například o Filmová setkání či Hernu 

pro dospělé. 

 

Podařilo se nám domluvit dobrovolníky z řad studentů Střední pedagogické školy v 

Berouně, kteří budou pomáhat při aktivitách dětí se zdravotním postižením. 

 

 

 


