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SLOVO ÚVODEM
Rok 2012 byl zejména rokem stabilizace a hledání nových možností v sociální oblasti.
Sedmý rok je za námi a pořád nás to baví, hlavně díky tomu, že v Pexesu lze potkat
mnoho zajímavých lidí a využít či zapojit se do mnoha aktivit.
Je nám ctí se s Vámi podělit o to, čeho jsme dosáhli a psát o lidech v Pexesu
a projektech, které jsme díky nim zrealizovali…
Je ještě tolik věcí, které můžeme vymyslet a uskutečnit!
Přejeme inspirativní putování Pexesem.

KDO JSME
Jsme občanské sdružení z Prahy - Zbraslavi, které se prostřednictvím sociální
a komunitní práce snaží udělat život v naší městské části zajímavější na základě aktivity
místních obyvatel a zároveň pomáhat ohroženým rodinám, mladým lidem a dětem
a tím přispívat k vytvoření fungující občanské společnosti.

Jsme tu pro děti, dospívající i dospělé.
Jsme místem setkávání, vzdělávání, pomoci a dobré nálady.
Jsme tu, abychom naplňovali vaše i naše očekávání.

NAŠE CÍLE
●
●

●
●
●
●

Budování a rozvoj rodinného (komunitního) centra
Vytváření přátelského a bezpečného prostoru pro setkávání dětí, rodičů
i prarodičů – rodiny v nejširším slova smyslu, s cílem posilovat hodnoty rodiny
a mezigeneračního soužití
Aktivní zprostředkování a poskytování informací, směřujících ke zvyšování vlastní
i odborné kvalifikace
Rozvoj sociální práce a podpora klientů v nových nebo tíživých životních
situacích
Podpora a aktivní realizace dobrovolnictví
Spoluvytváření místní komunity formou aktivního zapojování se do veřejného
života v místě působení
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HISTORIE
V roce 2005 se několik nadšenců rozhodlo založit na Zbraslavi sdružení, které by bylo
otevřené široké veřejnosti, podporovalo vlastní aktivitu pro uskutečňování projektů,
sdružovalo dobrovolníky, seznamovalo rodiny a pracovalo s nimi, nalézalo prostor, kde
se budou setkávat u společných akcí různé organizace, starousedlíci s nově
přistěhovalými, malí se staršími a mladí s nejstaršími. Prostor, který obyvatelům Zbraslavi
a přilehlých obcí přinese další možnost zábavy, kultury, vzdělání. Místo, které bude
jejich, jež budou sami tvořit a jejich energie se stane energií sdružení.
Mnoho zajímavých lidí se sešlo ve správný čas na správném místě. Měli jsme štěstí.
Záměr se povedlo zrealizovat a tak od roku 2006 funguje na Zbraslavi komunitní prostor Rodinné centrum Pexeso.
2005 - první pracovní schůzky a neformální akce
2006 - založení PEXESA a členství v Síti mateřských center
2007 - PEXESO získává ocenění “Společnost přátelská rodině“
2008 - změna stanov a s tím spojená změna způsobu řízení a organizační struktury
2009 - rekonstrukce a stěhování do nových prostor,
100% nárůst počtu kurzů mezi semestry
2010 - otevření Pexoklubovny, zavedení tradice Zbraslavských jarmarků,
stabilizace a zlepšování provozních a programových činností
2011 - zakládající člen Unie center pro rodinu a komunitu. Spolupráce s Černým
divadlem Jiřího Srnce, rozvoj Zbraslavských jarmarků. Výpověď z dosavadních
prostor a následný boj o přežití, šesté stěhování tentokrát do komerčních prostor
a s tím zaměření se na ekonomickou stabilizaci organizace v nových
ekonomických podmínkách (enormní nárůst provozních nákladů).
2012 – červen: získání pověření k sociálně-právní ochraně dětí a tím rozšíření činností
sociálního projektu Přes Překážky. Úspěšný rok v grantové politice, který nám
umožnil stabilizovat chod organizace a rozvoj stávajících aktivit – např. nárůst
školáckých aktivit (příměstské tábory, Pexodružina).
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012
JAK DOPADL KONEC SVĚTA?
Když píšu tyhle řádky, tak do proklamovaného konce světa zbývá šest dní. A tak mám
stále čas se ptát: „Jak dopadne konec světa?“.
Jak si lze interpretovat takové
proroctví? Někdo přijímá model
apokalyptických vizí, jiný mluví
o
celkové
změně
atmosféry
a fungování lidí, většina se k tomuto
tématu staví recesisticky nebo
s pobavením. Ale tak či onak, svým
způsobem tato zamyšlení ke konci
roku patří. Vědomí konce nás nutí
přemýšlet, jak co nejlépe využít čas,
který v životě prožíváme. Jak
formulovat předsevzetí, jak se
odrážet od čistého štítu.
Možná diskusi o konci světa vyvoláváme proto, abychom měli silnější téma, které nás
nejen přiměje k zamyšlení, ale i vyburcuje k činu.
Z této úvahy mi vyplývá, že se snad opravdu jedná o konec jednoho a začátek nového
světa. Jsem optimistkou, takže tuším mnohá splněná přání i realizaci mnoho let
teoretizovaných předsevzetí. Konečně se podaří nejíst cukr těm, co si předsevzali, že ho
omezí. Ti, kteří dlouhodobě hodlají jezdit MHD či na kole víc než autem, konečně
úspěšně překonají lenost. Ti, kdo na sebe nemysleli, si najdou opravdu čas, aby se
trochu rozmazlovali atd. Tisíce splněných přání (která jsou většinou pozitivní), to věstí
opravdu jiný – lepší - svět!
Rok 2012 neměl být podle některých numerologů úplně vydařený. Doufám, že také
vám se podařilo tyto prognózy vyvrátit. Rodinné centru Pexeso mělo naštěstí rok
12 úspěšný. Díky stále velkému množství sympatizantů se nám opět podařilo uskutečnit
řadu pěkných akcí, k dobrovolníkům přibylo několik dalších zajímavých osobností,
vylepšili jsme prostory Pexesa, uskutečnili mnoho inspirativních setkání v rámci
spolupráce s ostatními organizacemi na Zbraslavi a v jejím okolí a získali jsme pověření
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Věřím, že i další rok, který přijde s koncem
minulého světa, přinese jen samá splněná přání, setkání s otevřenými a inspirativními
lidmi a nové zkušenosti během zajímavých projektů.
Je leden a já píši tyto řádky a vy je čtete! Konec světa nenastal, KPZetky zůstaly
v šuplících a já i celý tým se těšíme, že se setkáme na nějaké naší zajímavé akci na
Zbraslavi.
Mgr. Michaela Bernardová
Předsedkyně sdružení
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VÝHLED DO ROKU 2013
Výhledy jsou skoro vždycky povznášející, někdy chlácholivé, jindy mohou být i skličující
nebo bezútěšné. Vždy však záleží na tom, kdo se dívá a jak se chce dívat.
Když se podívám na to, co nás čeká v roce 2013, vidím rok, ve kterém bude jistě třeba
překonat i nějaká úskalí, např. v podobě finanční nejistoty, která je vždy spojena
s grantovými žádostmi nebo neustálou nejistotou týkající se majetkových vztahů kolem
budovy, kde sídlíme.
Ale hlavně vidím rok, který nás posune dál a přinese další energii do naší činnosti.
Čekají nás strategické debaty o formování a směřování našeho centra na další roky
dopředu a s tím spojená revize strategického plánu, našich vizí a cílů. Zároveň už teď
pracujeme na mnoha akcích, které by opět měly rozproudit komunitní život na Zbraslavi
– v červnu nás čeká první ročník Garážového prodeje, proběhnou akce Okrašlovacího
spolku, na jehož činnosti se některé naše zaměstnankyně a dobrovolnice aktivně
spolupodílejí. Náš sociální projekt Přes Překážky se rozvíjí a získává na důležitosti a do
naší činnosti přináší nové emoce a výzvy. Ale hlavně vidím lidi a firmy, které nám fandí.
Pomáhají, přikládají ruku k dílu a s nimiž věřím, že bude rok 2013 rokem dobrým.
Ing. Helena Slavíčková
Koordinátorka pravidelného programu a PR aktivit.

PRAVIDELNÝ PROGRAM
Jedná se o kurzy z oblasti pohybové, hudební, výtvarné, sportovní a vzdělávací.
Pravidelný program je základním stavebním prvkem Pexesa. Lidé se při něm pravidelně
setkávají, seznamují, vyměňují si informace, zapojují se do aktivit, anebo je sami
organizují, seberealizují se. V nabídce jsou kurzy pro rodiče s nejmenšími dětmi či
s předškoláky, pro školáky i pro dospělé (s možností hlídání dětí), které probíhají od
pondělí do pátku, od ranních do večerních hodin.

PRO RODIČE S PŘEDŠKOLNÍMI DĚTMI
Po oba dva semestry roku 2012 se těšily
dopolední programy pro rodiče s předškolními
dětmi stabilně velkému zájmu. Stejně jako
v předchozím roce probíhala cvičení rodičů
s dětmi, muzicírování, sportovní hry, masáže
miminek a výtvarničení. V herně, kde rodiče
s dětmi mohou strávit společný čas po
absolvování kroužku, byl položen nový koberec
a zrekonstruován kuličkový bazének, aby si naši
nejmenší mohli spokojeně hrát a navazovat nová
přátelství.
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PRO DOSPĚLÉ
První semestr byl ve znamení personálních změn
v řadách lektorek, ale nakonec se nám - i přes
značné obtíže - podařilo sehnat lektorky nové
a navázat na tradici kurzů pro dospělé
i v druhém semestru. Ke konci roku byla díky
úspěšnému grantovému řízení položena do
tělocvičny nová podlaha, kterou ocenili nejen
dospělí, ale i děti.

PRO ŠKOLÁKY
Pravidelný program pro školáky realizuje Rodinné centrum Pexeso již od roku 2010 a od
roku 2011 s podporou MŠMT a MHMP. Cílem projektu je nabídnout bezpečný a snadno
dostupný prostor pro volnočasové aktivity školní mládeže, které rozvíjejí umělecké,
sportovní a zejména sociální dovednosti dětí. Tuto činnost vnímáme jako aktivní
možnost zapojení cílové skupiny do života v místní komunitě, stejně jako prevenci
negativních jevů ohrožujících školní mládež.
Pravidelný program pro školáky se skládá z 6 částí:
Pravidelný strukturovaný program,
tj. kurzy, které tvoří stěžejní a nejdůležitější část
naší činnosti. Největší důraz v současnosti
klademe na programy pro děti prvního stupně
základních škol. Pravidelný program probíhá
denně od pondělí do pátku převážně
mezi 15 a 18 hodinou a nedílnou součástí je
doprovod dětí z družiny na kurzy, který
poskytujeme zdarma.

Semestr leden – červen: 83 míst v kurzech, 76 dětí starších 6 let (12 kurzů)
Semestr září – prosinec: 131 míst, 116 dětí starších 6 let (20 kurzů)
Pexoklubovna – páteční odpoledne vyhrazené
v Pexesu výhradně pro školáky. V klubovně je
poskytován prostor pro volnou realizaci vlastních
nápadů, za přítomnosti dospělého lektora.
Jednorázově jsou organizovány workshopy.
Pexoklubovna je zároveň prostorem primární
prevence. Lektor, jenž má odbornou způsobilost
pro výkon aktivit sociálně právní ochrany dětí,
má možnost působit na děti a předcházet tak
možným negativním nebo patologickým jevům.

7

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

RODINNÉ CENTRUM PEXESO

Víkendové akce, do kterých patří tradiční
celorodinné
projekty
spjaté
s ročními
obdobími, významnými tradičními svátky
nebo historií Zbraslavi a jejího okolí. V roce
2012 jsme zrealizovali 10 víkendových akcí
s přesahem či zaměřením na školáky
(Jarnění, Táta je machr, Spaní dětí v Pexesu,
Čarodějnice, Pohádkový les, Podzimnění,
Lampionový průvod, Uličník, Mikulášské
setkání a Předvánoční veselice).
Workshopy pro školáky, tj. jednorázové
několikahodinové
akce
pod
vedením
odborníků. Během roku proběhlo více než 20
menších workshopů např. Hooping, Masky a my,
Malování na obličej, Veselé jídlo, Pexo in-line
bruslení,
setkání
s pamětníkem
panem
Kadlečkem a 6 větších workshopů: Morčecí
Party I a II, Bubnování, Setkání se stavebnicí
Boffin,
Workshop
ve
stolním
fotbale
a Pexofarma.
Prázdninový program umožňuje školákům prožít
v našem městě atraktivně a smysluplně svůj volný
čas v době prázdnin. Během roku 2012 Pexeso
uspořádalo 4 příměstské tábory. Nabídka táborů
směřovala zejména do rodin žijících v městské
části Praha - Zbraslav a do přilehlých oblastí.
Táborů se zúčastnilo celkem 70 dětí z Prahy ve
věku 6-12 let. Jednalo se o dva dvoudenní
tábory v době Velikonočních a Podzimních
prázdnin a dva týdenní cykly v době hlavních
letních prázdnin na téma Mimozemšťané jsou
mezi námi a Olympijské hry. Nedílnou součástí táborů jsou jednodenní výlety do
blízkého okolí – v roce 2012 jsme navštívili Národopisné muzeum - Musaion a Kinského
zahrady, Českou televizi, Český rozhlas, Podolskou vodárnu a muzeum vodárenství
a Fundus (kostýmní fond) Barrandovských ateliérů.
Pexodružina je prostor, který umožňuje cílové
skupině smysluplně využít volný čas po
vyučování, čas mezi jinými zájmovými aktivitami
či příchodem rodičů ze zaměstnání. Pexodružina
probíhá od PO do ČT od 13:00 – 16:00 hodin,
pod
vedením
odborných
lektorů
s pedagogickým vzděláním. V pátek od 12:00
do 16:00 hodin jako součást Pexoklubovny
(vedeno sociálním pracovníkem).
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Jmenované činnosti v současnosti tvoří významnou část všech aktivit Rodinného centra
Pexeso - téměř 25% klientů centra jsou děti nad 6 let a přibližně třetina všech kurzů je
určena této cílové skupině. Tento podíl se každým rokem zvyšuje společně s tím, jak
přibývá školáků – dětí silných populačních ročníků.
Řadu aktivit, např. doprovod ze školy na kroužky, klub pro školní mládež aj. poskytujeme
cílové skupině zdarma. Bez dotací by je nebylo možno v takovém rozsahu nabízet.
V roce 2012 byly tyto aktivity dotovány MHMP, MŠMT, místními firmami UJP Praha
a Chemcomex a z výnosů našich jiných aktivit.

JEDNORÁZOVÉ AKCE
Víkendové akce jsou určeny pro celé rodiny s dětmi a v jejich programu je cíleně
myšleno jak na konkrétní aktivity pro předškolní děti, tak na aktivity pro školáky nebo
dospělé. Těmito akcemi chceme zábavnou formou přispět k posílení rodinných vztahů,
mezigeneračních vztahů, vztahů mezi místními organizacemi, vztahu k přírodě, místu
bydliště, tradicím i místní kultuře. Akce se skládají většinou z tvůrčích aktivit a dále
dramatické, hudební či sportovní složky, vztahující se tematicky k zaměření konkrétní
akce. Víkendové akce organizuje Tvůrčí skupina pod vedením své koordinátorky, za
pomoci ostatních nadšenců Pexesa. Všechny tyto akce jsou již tradičně organizovány
dospělými dobrovolníky a přibývá dobrovolníků i z řad školáků či firemních
dobrovolníků, kteří se do nich organizačně zapojují.
V roce 2012 proběhly tyto jednorázové akce:
Leden: Plesotančírna – Zbraslav tančí napříč 20. stoletím
Leden: Nesmluvená setkání – komponovaný divadelní večer s Jiřím Srncem
Únor: Výstava PROMĚNY – interaktivní výstava tvůrců z řad klientů i lektorů Pexesa
v Městském domě
Březen: Jarnění a průvod s Moranou k řece
Březen: Sny černého divadla – divadelní představení
Duben: Čarodějnice aneb Cesta městem za čarodějným lektvarem
Květen: Táta je Machr – táta a děti překonávají disciplíny, mamky fandí - NOVINKA ROKU
Květen: Akademie – přehlídka kurzů Pexesa v divadle Jiřího Srnce
Červen: Spaní dětí v Pexesu
Červen: Pojďte s námi za pohádkou – ukončení sezony tradičním Pohádkovým lesem
Červen: Letní tančírna pod kaštany - NOVINKA ROKU
Říjen: Podzimnění – tvořivé odpoledne s vůní podzimu
Říjen: Podzimní burza dětského oblečení - NOVINKA ROKU
Listopad: DDPP – Den dárců a přátel Pexesa – dík všem, kdo tvoří či podporují Pexeso
Listopad: Uličník – orientační běh Zbraslaví pro školáky- NOVINKA ROKU
Listopad: Lampionový průvod – Andělská cesta světýlek
Prosinec: Mikulášské setkání
Prosinec: Předvánoční veselice v maskách i bez – piráti na palubu
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PŘES PŘEKÁŽKY – SOCIÁLNÍ PROJEKT
“ POMOZ MI, ABYCH SI POTOM POMOHL SÁM”
Tento projekt za přispění odborné koordinace, provázení a poradenství sociální
pracovnice, dětské psycholožky a dalších odborníků napomáhá při řešení
všednodenních problémových životních situací všem zájemcům. Díky získané podpoře
z dotace MPSV projekt Přes překážky v roce 2012 pokračoval v rozvoji aktivit
z předchozích let.
Aktivity projektu Přes překážky:
Poradenství – v rámci poradenství byly nabízeny služby sociální poradny, dětské
psycholožky, výživové a finanční poradenství, Na cestě mateřstvím a Mediace. Celkem
v roce 2012 proběhlo 21 odborných konzultací převážně z oblasti výchovného
a sociálního poradenství.
Vzdělávání – za rok 2012 proběhlo v Pexesu 15 vzdělávacích aktivit zaměřených na
výchovu dětí, zdravotní péči, první pomoc, stravování, očkování dětí, nástupu do
zaměstnání, náhradní rodinné péče. Celkem se vzdělávacích aktivit zúčastnilo 102
osob.
Pleteme, háčkujeme a šijeme s Klasem pro
nedonošené děti - tento nový projekt ve
spolupráci s Klubem aktivního stáří (Klas) se
úspěšně rozběhl a z pěti setkání v počtu 10
aktivních členů jsme o.s. Nedoklubku zaslali
zhruba 72 čepiček, 38 bačkůrek, 3 páry
rukaviček,
2 svetříky,
46 sad čepiček
s bačkůrkami nebo ponožkami. Většina našich
výrobků putuje přímo k maminkám v projektu
“Mámy pro mámy”, část oblečků se dostává na
perinatologická centra porodnic.
Doučování – v roce 2012 nabídku doučování za sníženou cenu využily 2 děti z prvního
stupně ZŠ.
Spolupráce s Dětským domovem Charlotty Masarykové – děti tohoto dětského
domova mají od Pexesa stálou nabídku účasti ve vybraných kurzech a jsou zvány na
kulturně-sportovní akce Pexesa.
Spolupráce s OSPOD Praha 16 Radotín – 3 klienti sociálního odboru navštěvovali zdarma
kurzy v Pexesu.
Spolupráce s o.s. Rytmus – toto sdružení pomáhá lidem s handicapem při uplatnění na
trhu práce a v tomto roce dvě jejich klientky u nás absolvovaly studijní stáž.
Sbírka pro Nadační fond Rozum a cit – do náhradních rodin putovaly tři balíčky
dětského oblečení, potřeb a hraček pro děti. Jedna dětská postýlka i s vybavením byla
další rodině osobně předána. Do této sbírky se v druhé půli roku 2012 zapojily 3 rodiny.
Spolupráce s o.s. Helpless – klientka o.s. Helpless, zaměstnaná v chráněné dílně tohoto
sdružení, měla letos, stejně jako v předchozích letech, nabídku pobytu na příměstském
táboře pro svou dceru, bohužel z důvodu nemoci ji tentokrát nevyužila.
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DARUJME KOUSEK SEBE, DARUJME RADOST!
Dárky nosí nejen Ježíšek. Našlo se mnoho dárců,
kteří chtěli během Vánoční sbírky svými dary
potěšit klienty spřátelené organizace HELPLESS,
o.p.s.
Vánoce tak byly ještě šťastnější a veselejší.

Pověření k sociálně-právní ochraně dětí (SPOD). Od června 2012, kdy Pexeso získalo
pověření k SPOD, se projekt rozšířil o specializovanou pomoc směřovanou ke klientům
odboru sociálně – právní ochrany dětí Prahy 16.
V rámci tohoto pověření nabízíme následující prorodinné aktivity:
odborná pomoc a doprovázení rodin asistované předávání dítěte
psychologické poradenství při výchově a vzdělávání dětí
vzdělávání
nabídka nízkoprahově pojatého prostoru centra pro školní děti s cílem nabídky
kvalitně stráveného volného času a předcházení vzniku patologického chování
dětí

BEZ LIDÍ BY NEBYLO PEXESO
Základním pilířem činnosti Pexesa jsou lidé, kteří se chtějí podílet na věcech kolem nás
a být aktivní součástí občanské společnosti. Činnost Pexesa je postavena na jejich
nadšení, energii, nápadech a pomoci. Tito lidé, kteří v Pexesu pracují a tvoří jako
dobrovolníci, si zaslouží být také hýčkáni a o to se snažíme v rámci akcí Klubu
dobrovolníků.

KLUB DOBROVOLNÍKŮ
Většina naší činnosti je postavena na
dobrovolnících. Jde o partu nadšených lidí, kteří
dělají něco, co je baví, a to nejen pro sebe, ale
i pro druhé. Dobrovolníci u nás nejen pracují, ale
je jim nabízena i řada výhod v Klubu
dobrovolníků. Pro naše dobrovolníky a jejich děti
pořádáme několikrát do roka „uzavřené“ akce
jako malou odměnu za čas, který věnují druhým.
V roce 2012 se uskutečnilo několik setkání –
Pyžamová párty, taneční vystoupení skupiny
„TentočkyVotočky“, Bowlingové klání, Vánoční
Mecheche s jedinečným tanečním vystoupením skupiny „Jedinečná taneční skupina“
či Mikulášská párty pro děti a Spaní dětí v Pexesu.
Děkujeme.
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FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ
Již čtvrtým rokem spolupracujeme s firemními
dobrovolníky, ať prostřednictvím organizace
Byznys pro společnost nebo přes personální
oddělení velkých firem. V roce 2012 se firemní
dobrovolníci z firmy T-mobile a KPMG zapojili do
naší akce Pohádkový les a dobrovolníci z firmy
Siemens do zvelebování našeho malého
dětského hřiště. Setkání a spolupráce s nimi je
velmi
přínosná,
inspirativní,
příjemná
–
dobrovolníci jsou nadšení, zapálení, pracovití
a mají radost z odvedené práce. Někteří z nich
se k nám i opakovaně vrací.
Děkujeme.

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
Projekt “Cultures in Contacts“
Ve dnech 3.-8.3. 2012 se zástupkyně Pexesa zúčastnily mezinárodního projektu Cultures
in Contact, který se konal v Polsku. Jednalo se o pětidenní intenzivní výcvik pro
pracovníky, kteří ve své profesi narážejí na mezigenerační bariéry a usilují o jejich
překonání a bližší propojení různých generací. Cílem výcviku bylo nejen teoretické
poznání problematiky mezigeneračních vztahů a aktivní nácvik uplatnění vhodných
metod v praxi, ale i setkání a výměna zkušeností lidí z různých kulturních regionů Evropy.
Celkem se výcviku účastnilo více než dvacet účastníků z České republiky, Německa,
Polska a Itálie. Hlavním koordinátorem projektu, financovaného Evropskou unií, byla
organizace Kreisau Initiative Berlin. V roce 2013 bude naše spolupráce pokračovat
v rámci projektu "InterGenerationes 2013: Fit for Intergenerational Work", v rámci
kterého budeme spoluorganizovat mezinárodní letní pobytový tábor pro otce s dětmi.
Projekt "Portal of Good news“

Projekt je založen na tvorbě webového portálu,
kam účastníci píší nejrůznější články ať už o své
zemi nebo o vzájemné spolupráci v oblasti
kultury, politiky a dalších zajímavých událostech.
První meeting se konal 1.-7.7. 2011. Druhé
setkání se uskutečnilo 3.-6.2. 2012, v Berlíně
a navázalo a rozvíjelo další možnosti spolupráce
a
předávání
zkušeností
–
v rámci
http://www.portalofgoodnews.eu.

PROKOMUNITNÍ ČINNOST
Do této kategorie našich aktivit spadá PROPOJOVÁNÍ s ostatními organizacemi
působícími na Zbraslavi a v jejím okolí. ZAPOJOVÁNÍ se do činnosti obce a to na místní
úrovni, ale i na úrovni kraje či celorepublikově. AKTIVITA v kulturně-společenských
oblastech života obce a PODPORA a aktivní realizace dobrovolnictví.
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PROPOJOVÁNÍ: V roce 2012 jsme se snažili uskutečnit několik projektů, jimiž bychom
propojili několik místních či Zbraslavi blízkých organizací. V rámci této pro-komunitní
činnosti jsme organizovali nebo spoluorganizovali akce Táta je Machr!, Slavnosti Slunce
a další jednorázové aktivity v rámci Pexoklubovny, PexoDružiny či projektu Přes
Překážky. Organizacemi, které se během těchto akcí setkávaly, byli například: KLAS –
klub aktivního stáří, ZŠ Vladislava Vančury, Uragán – Skauti, SouthPragueNet, vodáci
z SK Sport Zbraslav, záchranáři z ASČR, místní drobní podnikatelé, informační server
Zbraslav.Info a další.
ZAPOJOVÁNÍ: Zástupci a zástupkyně našeho
sdružení se i v roce 2012 snažili sledovat dění
v obci, informovat o něm a hledat možnosti, jak
o něj probudit zájem veřejnosti. Jsme
pravidelnými návštěvníky jednání místního
zastupitelstva, snažíme se zapojovat do práce
místních komisí. Mimo rámec vlastního
působiště jsme v tomto roce opět aktivně
podporovali participací na projektech Unii
center pro rodinu a komunitu, Českou ženskou
loby, Ligu otevřených mužů, Rozum a cit, HoSt
a další zajímavé organizace.
AKTIVITA: Je již běžným standardem, že se snažíme přispět k rozvoji kulturněspolečenského života v naší městské části. Proto mnozí z nás iniciovali v roce 2012
založení Klubu rodičů a přátel ZŠ V. Vančury, anebo některé naše členky spoluzakládali
Okrašlovací spolek Zbraslav. Mezi dalšími společensko-kulturními projekty byly
Plesotančírny, výstava, přednášky, diskuse a výtvarné workshopy organizované pro
širokou veřejnost.
DOBROVOLNICTVÍ: Komunita, občanská angažovanost, chuť dělat něco navíc, žít spolu
a nejen vedle sebe, zajímat se o kvalitu života dál než k prahu vlastního bytu,
rozhodovat se nejen podle vlastního prospěchu, ale i s ohledem na to, kolik užitku to
přinese ostatním…
To jsou omšelé fráze, kterým se těžko věří a ještě hůř se uvádějí v život. Jejich fungování
je velkou měrou založeno na nadšení a dobrovolnictví. V době, kdy nikdo „nemá na
nic čas“ může být občanská angažovanost vnímána jako idealismus, jsme rádi, že
právě v této době Pexeso stále funguje z velké míry díky dobrovolníkům. Jejich záběr je
nesmírný. Jsou hybateli projektů od administrativní části, přes organizační až po
samotnou realizaci. Zastávají manuální, technické, intelektuální i tvůrčí pozice,
komunikují na místní i mezinárodní úrovni, vymýšlí, plánují, jsou mezi nimi dospělí
i dospívající, diskutují a uvádí k životu své nápady, projekty a oživují tím život na
Zbraslavi… Podpora dobrovolnictví, které jsme i v roce 2012 věnovali v Pexesu velkou
pozornost, je - perspektivou úspěšně realizovaných akcí v rámci našeho centra radostnou aktivitou.
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GRANTOVÁ A FINANČNÍ POLITIKA
Nedílnou součástí financování a fungování neziskové organizace je kromě finančního
řízení i grantová politika a fundrasing. Ve výroční zprávě za rok 2011 jsme avizovali
zvýšené úsilí na poli fundraisingu a doufali v lepší výsledky v této oblasti v roce 2012.
Po krizovém a velmi „hubeném“ roce 2011 se nám pro rok 2012 podařilo získat více
finanční podpory jak od státních, tak krajských, ale i firemních dárců. I nadále
pokračuje
naše
veřejná
sbírka,
jejíž
první
vyúčtování
bude
Magistrátu hl. m. Prahy předloženo na počátku roku 2013. Všem dárcům mnohokrát
děkujeme a díky patří také dobrovolnickému týmu Finanční-fundraisingové pracovní
skupiny, který se na dosažení lepších výsledků podílel.
Přehled grantů za rok 2012
Počet podaných žádostí
Celková obdržená výše

11
948 040 Kč

Projekt

Od koho

Výše dotace

Přes překážky pro r. 2012

MPSV

521 190

Pojďte s námi do Pexesa pro r. 2012

Magistrát hl.m.Prahy

180 000

Dospíváme s Pexesem 2012

MŠMT

Pohádkový les 2012

MČ Zbraslav

7 500

Táta je machr

MČ Zbraslav

6 000

Systémová podpora 2012

MČ Zbraslav

60 000

Školácké workshopy v Pexesu

Magistrát hl.m.Prahy

10 000

Letní příměstské tábory s Pexesem

Magistrát hl.m.Prahy

24 000

Podpora provozu (školácký program)

Magistrát hl.m.Prahy

35 000

Uličník

MČ Zbraslav

5 000

Předvánoční Veselice 2011

MČ Zbraslav

10 000

89 350
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ROČNÍ FINANČNÍ ZPRÁVA

2012

RODINNÉ CENTRUM PEXESO, o.s.
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012
PŘÍJMY

Kč

%

Poznámka

Příjmy z vlastní činnosti

1 563 478

60%

z toho:

1 243 803

48%

vstupné do herny, na akce, další

175 002

7%

ostatní

144 673

6%

Státní dotace a granty

610 540

23%

Obecní dotace a granty

337 500

13%

52 400

2%

kurzovné

Nadační/firemní dotace a granty
Dary

52 319

PŘÍJMY CELKEM
NÁKLADY

2 616 237 Kč

2%

1

Kč

%

Odměny lektorů

388 653

15%

1

Mzdy koordinace

569 439

22%

2

48 360

2%

3

Mzdy aktivizace

115 000

4%

2

Odvody (Soc.a zdravotní poj.)

235 226

9%

Služby lektorů

292 255

11%

Nájemné

238 675

9%

Opravy/udržování

76 365

3%

Výtvarné potřeby, pomůcky pro dílny

45 934

2%

Zařízení, vybavení-pomůcky, hračky

55 505

2%

150 982

6%

Kancelářské potřeby, tisk, publikace

31 667

1%

Služby spojů

42 794

2%

IT, ekonomic.služby

33 339

1%

2 535

0%

60 175

2%

196 399

8%

Mzdy koordinace DPP

El.energie, vodné, stočné, odpad

Školení
Úklid/úklidové prostředky
Ostatní

NÁKLADY CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Poznámka
1
2
3
4

4

2 583 304 Kč

32 934 Kč

Lektoři na Dohodu o prov edení práce
Koordinátorky/recepční na Pracov ní smlouv u nebo Dohodu o pracov ní činnosti
Mzdy koordinátorky projektů na Dohodu o prov edení práce
Lektoři fakturující
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2012

RODINNÉ CENTRUM PEXESO, o.s.
Rozvaha k 31.12.2012
Stav k prnímu dni

Stav k poslednímu dni

účetního období

účetního období

AKTIVA
Dlouhodobý majetek

0

0

Krátkodobý majetek

460 669

399 416

0

8 000

Pohledávky
Odběratelé
Krátkodobý finanční majetek
Pokladna

126

17 700

438 771

326 036

21 772
460 669 Kč

47 680
399 416 Kč

206 971

239 905

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let

206 971

239 905

Cizí zdroje

253 698

159 511

5 886

3 221

0

0

Zaměstnanci

74 209

0

Závazky ze soc.zabezp.a zdr.pojištění

15 609

27

Bankovní účty
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
ÚHRN AKTIV
PASIVA
Vlastní zdroje
Výsledek hospodaření

Krátkodobé závazky
Dodavatelé
Přijaté zálohy

Ostatní přímé daně
Dohadné účty pasivní

7 650

0

0

420

Jiná pasiva
Výdaje příštích období

0

0

Výnosy příštích období
ÚHRN PASIV

150 344
460 669 Kč

155 843
399 416 Kč
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Výkonným orgánem občanského sdružení Rodinné centrum Pexeso je tříčlenná
výkonná rada, složená z ředitelky, která je také statutární zástupkyní sdružení, a dvou
členek výkonné rady.
Výkonná rada dohlíží na řádný chod organizace, schvaluje dlouhodobé plány
a projekty, kontroluje toky finančních prostředků a rozhoduje o zásadních krocích
organizace.
Členkami výkonné rady jsou: Michaela Bernardová – ředitelka, Lenka Klímová, Helena
Slavíčková.
Běžný chod organizace je řízen 7členným realizačním týmem, který zabezpečuje
každodenní chod organizace. Normálním jevem je zapojení jednoho dobrovolníka do
více pracovních skupin dle osobních zájmů či odbornosti.

18

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

RODINNÉ CENTRUM PEXESO

PARTNERSKÉ ORGANIZACE
Asociace samaritánů České republiky - Klub aktivního stáří
Česká ženská lobby
Helpless, o.p.s.
HoSt - Home-Start ČR
Chemcomex Praha
Kreisau Initiative Berlin
Liga otevřených mužů
Magistrát hlavního města Prahy - MHMP
Mateřské a základní školy
Městská část Praha-Zbraslav
Ministerstvo práce a sociálních věcí - MPSV
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - MŠMT
Nedoklubko
Odbor sociální péče pro Prahu 16
Rozum a cit
Rytmus
SK Sport Zbraslav
SouthPrague Net
TJ Sokol Zbraslav
UJP PRAHA
Uragán – Skaut Zbraslav
Unie center pro rodinu a komunitu
…a další neziskové organizace v místě působnosti
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KONTAKTY
Rodinné centrum Pexeso, občanské sdružení
registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 23. 1. 2006
pod číslem VS /1‐1/62961/06‐R
IČO 270 20 592, DIČ CZ 27020592
sídlo organizace K Nové škole 1297, Praha‐Zbraslav 156 00
statutární zástupkyně Mgr. Michaela Bernardová
bankovní spojení GE Money bank, Zbraslav
číslo účtu 176902083/0600
PROVOZNÍ PROSTORY RODINNÉHO CENTRA:
ulice Žitavského 497, Praha‐Zbraslav 156 00
e‐mail: pexeso@pexeso.org
webové stránky: www.pexeso.org a facebook:
www.facebook.com/rodinnecentrumpexeso
Veřejná sbírka registrovaná Magistrátem hl. m. Prahy
Číslo sbírkového účtu: 204558233/0600 u GE Money bank.
Žádná částka pro nás není malá. DĚKUJEME za všechny příspěvky!
Za spolupráci na přípravě výroční zprávy 2012 děkujeme:
Text výroční zprávy:
Michaela Bernardová, Květa Carzoli, Jana Gajdošová,
Michaela Gasior, Veronika Hypšová, Lenka Klímová,
Marcela Michálková, Helena Slavíčková, Radka Ševčíková
Redakce obsahu a textu:
Helena Slavíčková
Jazyková korektura:
Veronika Hypšová, Eliška Rejnová
Fotografie použité ve výroční zprávě:
archiv Pexesa
Grafická úprava:
Helena Slavíčková
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