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SLOVO ÚVODEM
Rodinné centrum Pexeso je komunitní prostor pro lidi. Pro jednotlivce i skupiny. Prostor, v němž se lze
potkat, seznámit, informovat, zabavit, realizovat své nápady, učit se novým věcem, zdokonalovat se v tom,
co dokážou, dělat něco pro sebe i ostatní, ale také místo, kde lze najít klid a pomoc v řešení nesnází.
Pexeso je místo a jsou to lidé, se kterými je možné prožít všední dny nevšedně. Komunitní organizace, která se
snaží propojit s ostatními komunitami na Zbraslavi a v jejím okolí. Organizace, která klade důraz na
dobrovolnickou práci a občanskou angažovanost vůbec.
Jsme tu již téměř 8 let. Během doby své existence naše centrum rostlo, rozvíjelo se, překonávalo překážky,
měnilo se, spojovalo lidi, vytvářelo prostor pro děti, mládež i dospělé a pomáhalo. A v dalších letech tomu
nebude jinak a bude toho možná ještě víc.
Rodinné centrum Pexeso

NAŠE CÍLE
Budování a rozvoj komunitní společnosti a organizace.
Vytváření přátelského a bezpečného prostoru pro setkávání dětí, rodičů i prarodičů – rodiny
v nejširším slova smyslu, s cílem posilovat hodnoty rodiny a mezigeneračního soužití.
Rozvoj sociální práce a podpora klientů v nových nebo tíživých životních situacích.
Aktivní zprostředkování a poskytování informací, směřujících ke zvyšování vlastní i odborné kvalifikace.
Podpora a aktivní realizace dobrovolnictví.
Spoluvytváření místní komunity formou aktivního zapojování 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, mladší 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 – Pexeso = 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 stěhovánítentokrát do prostor s podstatně vyšším (až dvacetinásobným), takřka komerčním nájmem. Řešení krize zaměření se na ekonomickou stabilizaci organizace v nových ekonomických podmínkách (enormní nárůst
provozních nákladů).
2012 – 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).
2013 – Rozvoj sociálního projektu – poradenské činnosti, doučování, integrace osob se sociálním
znevýhodněním. Rok strategického plánovaní a přípravy na transformaci nejen s ohledem na nový Občanský
zákoník, ale zejména s ohledem na rozvoj sociálního projektu, jak vně tak uvnitř organizace. Byli jsme
u vzniku Okrašlovacího spolku Zbraslav a nevyhnuly se nám ani červnové povodně.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PEXESO

5 Z 19

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.

PEXESO JAKO ZAMĚSTNAVATEL
Rodinné centrum poskytuje možnost zaměstnání či přivýdělku pro občany Zbraslavi – obzvlášť těch hůře
zaměstnatelných jako jsou matky pečující o malé děti. Kromě 6 koordinátorek a 2 recepčních na částečné
úvazky se jedná o přivýdělek pro lektory a lektorky, chůvy, zajištění úklidu a provozních oprav, atd.
(celkem cca 24 osob ze Zbraslavi a 12 osob z blízkého okolí).

DOBROVOLNICTVÍ
KLUB DOBROVOLNÍKŮ
je také jakýmsi modelem budování komunity. Bez dobrovolnické práce by nemohlo existovat Pexeso.
Díky fungování Pexesa jako komunitního prostoru, postaveného na principech solidarity a veřejného zájmu, lze
následně definovat a podporovat pomoc potřebným. Jedná se především o pomoc rodinám v krizových
situacích (jichž v našem regionu stále přibývá) a nejohroženějšími jsou v nich často děti. Proto si nesmírně
vážíme dobrovolnické angažovanosti obyvatel Zbraslavi a snažíme se myšlenky tohoto druhu práce prosazovat,
podporovat a vychovávat k nim jak naše dětské klienty, tak zároveň místní dospělou populaci.
Klub dobrovolníků je skupina nadšených lidí, kteří dělají něco, co je baví nejen pro sebe, ale i pro druhé.
A neboť si jejich činnosti nesmírně vážíme, tak si jim snažíme poskytnout v rámci klubu řadu výhod
a akcí.
Akce klubu dobrovolníků
4.3. Setkání Klubu U Královny
22.4. Den D - aneb den pro dobrovolnice a dobrovolníky
30.4. Čarodějnické setkání Klubu Na Kamínce
30.5. Setkání Klubu
31.5. Nocování v Pexesu - pro děti dobrovolníků
30.9. Degustační setkání Klubu v Pexesu
16.12. Večerní setkání na téma: Když nám bylo 20 mínus – Batika a kůže
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FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ
Již pátým rokem spolupracujeme s firemními dobrovolníky, ať prostřednictvím organizace Byznys pro
společnost nebo přes personální oddělení velkých firem. V roce 2013 se firemní dobrovolníci z firmy Allianz
a KPMG zapojili do naší akce Pohádkový les a zaměstnanci firmy Siemens do zvelebování vnitřních prostor.
Díky firemním dobrovolníkům nejen že můžeme prožít pocit, že „v tom nejsme sami“ a vylepšit prostor, kde
fungujeme, anebo posunout realizaci projektů, jež organizujeme, ale zároveň máme možnost vystřídat interní
dobrovolníky a rodinné příslušníky, kteří nám pomáhají při každodenní činnosti a akcích během roku.

KOMUNITNÍ PROJEKT
RODINNÉ CENTRUM PEXESO
Rodinné centrum Pexeso si zakládá na své doposud hlavní aktivitě – být komunitním prostorem. Činnosti,
během níž dochází k propojování komunity obyvatel Zbraslavi navzájem, ale také Zbraslavanů s lidmi v blízkých
či vzdálenějších místech okolí. Těmto cílům přikládáme velkou důležitost. Jsme přesvědčeni, že zájem
o místo, kde žijeme, možnost aktivně se podílet na kvalitě života v naší městské části a navazovat spolupráci
s tolik inspirativním okolním světem, to vše je důležité pro zdravý a plnohodnotný život každého z nás.
Naším cílem v prokomunitních aktivitách je samozřejmě: pokračovat, dorozumívat se, navazovat nová
přátelství a podílet se na dalších projektech, které by zapojovaly obyvatele Zbraslavi a blízkého okolí do
veřejného dění. Vzhledem k tomu, že v příštím roce (2014) proběhnou komunální volby, věříme, že svými
komunitními aktivitami napomůžeme k tomu, aby se místní obyvatelé zajímali o život na Zbraslavi, pocítili sílu
vlastního zapojení a měli chuť se účastnit jeho definování.

P RAVIDELNÝ PROGRAM
V rámci naší běžné každodenní činnosti nabízíme pravidelný program, který je základním stavebním prvkem
budování komunity a činnost komunitního centra. Návštěvníci díky němu pravidelně dochází do centra, kde se
mohou dozvídat informace, setkávat s novými lidmi i přáteli, nacházet možnosti realizovat své nápady jako
projekty, anebo uskutečňovat jiné prvky seberealizace v místě bydliště.
Pravidelné kurzy nabízejí volnočasové možnosti pro 4 základní kategorie: Rodiče s nejmenšími dětmi (0-3 roky),
předškoláci (často již bez účasti rodičů), školáci a kurzy pro dospělé. V roce 2013 jsme nabídli našim cca 440
klientům pravidelného programu 55 kurzů.
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Pravidelný program pro rodiny s dětmi do 6 let věku - průměrně nabízíme 15 kurzů týdně pro více než
200 klientů. Jedná se o programy pro rodiče s dětmi od 0-4 let a pro předškoláky od 5-6 let (bez
přítomnosti rodičů). Součástí je doprovodné hlídání dětí během cvičení dospělých. Stejně jako
v předchozím roce dále probíhala cvičení rodičů s dětmi,
sportovní hry, masáže miminek, angličtina a
výtvarničení. Volně přístupnou hernu, která je
neodmyslitelnou součástí Pexesa, kde rodiče s dětmi
mohou strávit společný čas před i po absolvování
kroužku, jsme rozdělili na část ke hraní a na novou
interaktivní Setkávárnu, která zve k potkávání,
seznamování a sdílení.

Pro školáky - od roku 2009 běží v Pexesu projekt Dospíváme s Pexesem, jehož cílem je nabídnout školákům
bezpečný, přístupný a atraktivní prostor pro vzájemné setkávání, volnočasovou seberealizaci a poznávání
sebesama. Nedílnou součástí je působení v oblasti prevence patologických jevů a prostřednictvím projektu
Přes Překážky, jehož součástí je pověření k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí (získané v roce 2012),
také aktivní přímá práce s dětmi v této oblasti. V rámci
pravidelného programu probíhá nabídka kurzů se
zaměřením na pohybovou, hudební či výtvarnou
činnost. Během semestrů se konalo v průměru 18
kurzů, kterých se zúčastnilo okolo 110 dětí školního
věku.

Pravidelný program pro dospělé - v roce 2013 se konalo průměrně 17 kurzů pro dospělé v semestru,
s průměrným počtem 140 klientů. V druhém semestru přibyly do programu pro dospělé nové kurzy:
moderní tanec, angličtina. Z tradičních kurzů jsou stále v popředí zájmu powerjogy jak pro ženy, tak i pro
muže, pilates, zumba a klasická joga. Abychom vyšli
vstříc velkému zájmu o cvičení jogy, podařilo se nám v
zářijovém semestru otevřít novou „joga“ místnost s
mandalou v budově polikliniky. Vedle těchto aktivit
dáváme prostor i specifickým zájmům (např. v kurzech
břišních tanců i ve výtvarném experimentálním
ateliéru).
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DALŠÍ AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA
Dětský Klubík - je forma školičky pro děti ve věku 2,5 roků až 4 let. V roce 2013 probíhala 2-3 krát týdně dle
poptávky. Cílem Klubíku je poskytnout rodičům možnost věnovat se svým aktivitám s vědomím, že je o jejich
děti dobře postaráno. Zároveň zajistit dětem zajímavé dopoledne ve snaze navyknout děti na pár chvil bez
přítomnosti rodičů. Průměrně proběhly během obou semestrů 2 Klubíky s 12-ti dětmi.

Pexoklubovna - páteční otevřený klub s prvky
nízkoprahového zařízení pod vedením lektora s kvalifikací
sociálního pracovníka pro výkon aktivit souvisejících
s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. V roce
2013 proběhlo 34 setkání v Pexoklubovně během kterých
bylo uskutečněno 329 návštěv dětí. Klubu se pravidelně
účastní 6 – 10 dětí týdně.

Pexodružina – ve spolupráci se ZŠ jsme v září 2013
převzali družinu pro 4. a 5. třídy. Družina probíhá každý
den od 13:00 – 16:00 hodin.

Divadelní spolek PRŠÍ – novinka roku 2013 – divadelní
spolek podporující individuální vývoj (schopnost
sebeprezentace, práce s emocemi), týmovou spolupráci
(sociální vazby, vztahy, komunikace) a zodpovědnost za
společný projekt. Spolek pracuje formou pravidelných
několikahodinových workshopů.

Prázdninový program – činnosti nabízející volnočasové aktivity
v době školních prázdnin. Všechny tyto dílčí aktivity projektu
jsou využívány i jako nástroje primární prevence, např. integrace
dětí, vyplývající ze spolupráce s místní školou, OSPODem Prahy
16 (Odbor sociální péče a ochrany dětí) a potřebnými rodinami.
V roce 2013 jsme uspořádali 4 cykly příměstských táborů –
Pololetní výtvarný tábor, Velikonoční tábor – téma Cesta do
pravěku, letní tábory – téma Cesta kolem světa a Prázdniny na
venkově. Celkově se táborů zúčastnilo 59 dětí po dobu celkem
13 dní (116 hodin).
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Workshopy a přednášky pro školáky – jednorázové
vzdělávací, zážitkové akce a přednášky většinou probíhají
odpoledne během pracovního týdne. Z důvodů hledání
nutných úspor došlo v roce 2013 k realizaci pouze dvou
workshopů: Street dance a Trampolín.

Workshopy a přednášky pro dospělé – přednášky a workshopy pořádáme zejména v rámci sociálního
projektu. V průběhu roku jsme též realizovali přednášky v rámci projektu vzdělávání pěstounských rodin.
Přednášky se konají s cílem vzdělávání a zvyšování rodičovských kompetencí. Témata vycházela z oblastí
výchovy dítěte, zdraví a zdravého životního stylu, první pomoci, výchovných směrů a vzdělávání dětí. Celkem
proběhlo 18 přednášek, kterých se zúčastnilo 110 osob, z toho 15 osob bylo klientem OSPOD Praha 16.
Vybrané přednášky: Jak vychovávat děti, aby se nestaly agresorem či obětí šikany, Cyklus První pomoc dětem,
Specifika výchovy dětí s LMD, Návrat do práce po skočení rodičovské dovolené atd.

SETKÁVÁRNA
Nové klidné zázemí v prostorách rodinného centra určené pro setkávání, pořádání přednášek, výstav a pro
multimediální prezentace. Místo, kde je možno si posedět, popovídat, schovat se před deštěm, anebo počkat
na své blízké s dětmi i bez, ale je zde i možnost v oddělené části pracovat na počítači, který může být využit
nejen k soukromým záležitostem, ale i jako externí kancelář.
Setkávárna je otevřena pondělí až čtvrtek, 9.00 - 12.30 a 16.00-18.30 a v době konání akcí.
Hledali jsme slovo, v němž by se skloubil pocit kavárenské pohody a mravenčí činorodosti. Na výběr jsme měli
mezi mnoha adepty. Od cizího „meeting pointu“ po obecný „otevřený prostor“. Nakonec jsme propadli
pojmotvorbě a tvořili sami. Díky tomu, co se v Pexesu děje, jak funguje a jak bychom chtěli, aby jej veřejnost
vnímala, jsme „spáchali“ slovo SETKÁVÁRNA a otevřeli ji začátkem září. Od té doby tu proběhla řada přednášek
a výstav: Česká krajina – Fotografie, Šperk – ukázka z tvorby místní šperkařky. Rok 2014 pak zahájila výstava
fotografií – Listovní tajemství.

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. Víkendové akce jsou organizovány
za pomoci nadšenců-dobrovolníků Pexesa. V poslední době přibývá spoluorganizátorů z řad školáků
či firemních dobrovolníků. V roce 2013 jsme uspořádali celkem 58 akcí.
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14 akcí většího rozsahu
Leden: Plesotančírna – Zbraslav tančí napříč 20. stoletím
Březen: Jarnění a průvod s Moranou k řece
Březen: Jarní burza dětského oblečení
Duben: Slet čarodějnic – putování čarodějnou stezkou
Květen: Táta je Machr – táta a děti překonávají disciplíny, mamky fandí
Květen: Akademie – přehlídka kurzů Pexesa v divadle Jiřího Srnce
Červen: Letní Garážový prodej - NOVINKA ROKU
Červen: Pojďte s námi za pohádkou – ukončení sezony tradičním Pohádkovým lesem
Červen: Slavnosti slunce – festival místních neziskovek
Říjen: Podzimní burza dětského oblečení
Říjen: Podzimní Garážový prodej
Listopad: Lampionový průvod a ohnivá podívaná
Prosinec: Vánoční veselice v maskách i bez
Prosinec: Zimní trhy v Radotíně
Účast se na těchto akcích pohybuje od 50 přes několik set (Lampionový průvod) po několik tisíc (Vánoční trhy v Radotíně).
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39 menších akcí a dílen
např. setkání pro Nedoklubko (společný projekt s Klubem Aktivního Stáří KLASem
-pletení pro nedonošené děti), víkendová cvičení pro dospělé, přednášky, taneční
workshop pro školáky, workshopy Divadelního spolku PRŠÍ, přednáškový cyklus
s prorodinnou a výchovnou tématikou, výtvarná setkání, atd.

KOMUNITNÍ ČINNOST
Jak si lze představit komunitní činnost? Je pravděpodobné, že ji většina čtenářů těchto řádků zažila, byť o tom
neví. Jedná se o činnost v rámci nějaké komunity - skupiny podobně naladěných lidí, anebo směrem k nějaké
komunitě. Častou motivací je chuť se zapojit, dělat něco navíc, spolupodílet se na dění ve svém okolí, udělat
něco pro ostatní. Do komunitní činnosti Pexesa patří:
Komunitní činnost mezi jednotlivci (oslovování ke spolupráci, nabídka možnosti realizace vlastních nápadů
apod.)
Síťování s ostatními neziskovými, spolkovými, příspěvkovými, komerčními či státními organizacemi
(společné projekty, grantové žádosti, sladění akcí, pomoc při akcích)
Místní angažovanost (podpora obyvatel k zájmu o politicko-společenské dění v naší obci – aktivace
v poradních orgánech Rady a Zastupitelstva MČ, účast a informování o jednáních zastupitelstva, aktivita při
tvorbě strategických dokumentů obce (metropolitní plán), participace na vzniku dalších sdružení
pracujících na tvorbě funkční komunity v naší městské části).
Důležitým prvkem komunitní činnosti jsou komunitní akce – projekty, při nichž se výše uvedené spojuje v jeden
prvek. Těmito akcemi podporujeme a realizujeme aktivity organizované místními obyvateli pro místní
obyvatele s případným dosahem na spádové oblasti a blízké okolí. Při těchto akcích úzce spolupracujeme
s mnoha místním neziskovými organizacemi (přehled naleznete v sekci Partnerské organizace).

DLOUHODOBÉ PROJEKTY
G ARÁŽOVÝ PRODEJ
V roce 2013 jsme odstartovali nový dlouhodobý komunitní projekt na
Zbraslavi - Garážový prodej. Věříme, že tento ekologickoekonomicko-společensko-úklidový rituál otevře nové možnosti pro
setkávání se sousedy, s přáteli. Garážový prodej je prvním krokem
k zapojení se do celorepublikové akce sousedských slavností – Zažít
město jinak (plánujeme zapojit Zbraslav v roce 2014).
Děkujeme Garage sale Černošice za pomoc, návod jak na to,
materiály a konzultace při prvním ročníku.

VÁNOČNÍ TRHY (V RADOTÍNĚ)
Po 2leté odmlce jsme opět navázali na tradici Zbraslavských Jarmarků, tentokráte ale v sousední městské části
Praha 16 – Radotín. Bohužel na Zbraslavi nejsou trhy, a tak můžeme jen doufat, že rok 2014 přinese nový
pohled na tento projekt a nám možnost opět pořádat oblíbené a hojně navštěvované Zbraslavské jarmarky tak,
jak tomu bylo v letech 2011 a 2012.
Vánoční trhy proběhly třetí adventní neděli ve spolupráci s radotínskou radnicí. Zúčastnily se jich neziskové
organizace z Radotína i ze Zbraslavi, součástí byl doprovodný program, výtvarné dílny, hudební vystoupení. Na
trzích bylo více než 30 prodejců s občerstvením a vánočním zbožím. Během jednoho dne je navštívilo přes
2 tisíce návštěvníků z Radotína i ze Zbraslavi, která leží za mostem.
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M EZINÁRODNÍ PROJEKTY
V rámci naší dlouholeté spolupráce s organizací Kreisau-Initiative e.V. jsme měli možnost zúčastnit se
mezinárodního projektu Zwerge treffen Riesen - Trpaslíci potkávají obry, zaměřeného na prohloubení vazeb
mezi otci a dětmi. Projekt je součástí aktivit Mezinárodního dialogu.
Projekt „Trpaslíci potkávají obry“ se koná každoročně již od roku 2008, Pexeso se ho účastnilo poprvé. Projekt
měl tři části:
přípravné
setkání
v Berlíně
(přelom
duben/květen), zástupci Jirka Faflák a Petr Kysela
samotný workshop – tábor pro otce a jejich děti
(červenec), zástupce Libor Vejpustek
závěrečné hodnotící setkání (prosinec), zástupce –
korespondenčně – Monika Bulánková a Libor
Vejpustek.
Pexeso se na projektu podílelo v roli organizátorů
i účastníků. Role trenéra se zhostil Libor Vejpustek,
který v Pexesu vede oblíbený kurz Pokustóni
a kutilové. Na workshop, který probíhal formou
týdenního tábora, si připravil celou řadu pokusů, se kterými u účastníků z Německa, Polska i České republiky
sklidil velký úspěch. Součástí projektu bylo i natočení krátkého filmu, v této chvíli probíhá příprava publikace
shrnující dojmy a zkušenosti. Vice o projektu na
http://www.kreisau.de/projekte/dialog-der-generationen/vater-kind-begegnungen.html

SOCIÁLNÍ AKTIVITY
PROJEKT PŘES P ŘEKÁŽKY
“POMOZ MI, ABYCH SI POTOM MOHL POMOCI SÁM”

C ÍLE A POSLÁNÍ
Prvky prosociálních aktivit jsme do své činnosti v různých formách zahrnovali již v dobách vzniku Rodinného
centra Pexeso. Zprvu se jednalo především o spontánní formu podpory potřebným (sleva na vstup do centra,
materiální pomoc s prvky sbírky apod.), vycházející z potřeb veřejnosti. Postupně začaly tyto aktivity nabývat
na počtu a síle, bylo potřeba je nějakým způsobem zakotvit, a proto vznikl v roce 2011 projekt Přes Překážky,
zaštítěný mottem „Pomoz mi, abych si potom mohl pomoci sám“. Momentálně je naším cílem pomáhat
rodinám v nouzi a to jak terénní tak ambulantní prací.
Projekt Přes Překážky by nemohl fungovat, kdyby nefungovala prokomunitní část aktivit Pexesa (Komunitní
aktivity – Rodinné centrum Pexeso viz. strana 7). Především díky tomu, že si lidé vyberou pro trávení volného
času naše centrum, zaplatí náš kurz, jsme schopni udržet prostor Pexesa a k němu navázat aktivity
prosociálního projektu. Je jich celá řada. Patří sem sbírky, doučování, mezigenerační projekty, podpora rodin se
specifickou potřebou, poradny, projekty práce s dětmi postavené na prevenci vzniku patologických jevů,
vzdělávání, ale především odborná pomoc, do které patří např. doprovázení rodin, u nichž hrozí odebrání dětí,
řešení krizových situací rozvádějících se rodin, dopadů domácího násilí, apod.
Věříme v důvěru a v potřebnost našich projektů na straně dárců, donorů a přispěvatelů. Věříme, že se nám
podaří zachytit do pomocné sítě více potřebných rodin tak, abychom minimalizovali počet dětí, jejichž dětství
by neslo stopy děsu a bezmoci. Abychom pomohli odklonit neblahé vlivy, které by mohly čistou osobnost
dítěte změnit v dospělého jedince s nesnadno řešitelnými problémy.
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Díky dotacím MPSV, Magistrátu hl. M. Prahy a MČ Praha-Zbraslav, díky funkční propojenosti odborných služeb
poradenství, pomoci a týmu dobrovolníků tento projekt úspěšně naplňoval svá poslání a cíle i v roce 2013. Při
naší snaze pomáhat při zvládání náročnějších životních událostí jsme nabídku projektu Přes překážky ustálili
v komplexu aktivit a služeb na podporu rodin i jednotlivce.

A KTIVITY, SLUŽBY PROJEKTU
Poradenství
V rámci Poraden sociálního projektu Přes překážky proběhlo 56 odborných konzultací u 27 rodin, 5 rodin
z OSPOD Prahy 16 využilo poradenství při 13-ti konzultacích. Jednalo se převážně o poradenství dětské
psycholožky, psychologické, rodinné problematiky, sociální a výživové poradenství.
Odborná pomoc, Doprovázení ohrožených rodin, Asistované předávání dítěte, Terapie dítěte.
V roce 2013 jsme doprovázeli 2 rodiny ve spolupráci s OSPOD Praha 16 při četnosti kontaktu 2-4x za měsíc,
spolupráce pokračuje i v roce 2014. Jedna rodina využila terapii dítěte v rozsahu 11-ti setkání. Služba
asistovaného předávání dítěte (předávání dítěte mezi rodiči v případě problematických rozvodů) byla
nabízena, ale v roce 2013 nebyla využita.
Služby na podporu rodiny
doučování, krátkodobé hlídání, zvýhodnění při účasti na kurzech a dalších aktivitách centra.
Služby doučování za zvýhodněných podmínek využily 2 rodiny, celkem pro 3 děti, ve spolupráci s OSPOD byly
doučovány 2 děti, 2 děti ze sociálně znevýhodněných rodin byly zařazeny zdarma do 2 kurzů centra, 1 dítě se
ve spolupráci s OSPOD Praha 16 zúčastnilo příměstského tábora.
Charitativní sbírky
Sbírka oblečení, hraček a dětských potřeb pro náhradní
rodiny. Ve spolupráci s o.s. Rozum a cit a Asociací
náhradních rodin ČR bylo v tomto roce obdarováno 13
rodin a to z celoroční sbírky pro náhradní rodiny a také ze
sbírek pořádaných na Burzách dětského oblečení. Vánoční
sbírka ve spolupráci s firmou Leros pro obyvatele Domu
s pečovatelskou službou přinesla radost 49-ti tamním
seniorům a sbírka pro místní chráněnou dílnu Helpless
potěšila dvacet jejich klientů.

Mezigenerační projekty
Projekt “Pleteme, háčkujeme, šijeme s Klasem pro
nedonošená miminka”. V rámci 3 setkání v tomto roce jsme
opět odeslali balíčky oblečení přes koordinátorku o.s.
Nedoklubko na specializovaná oddělení porodnic
v celé ČR pro předčasně narozená miminka, pro něž nelze
sehnat konfekční oblečení.
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Vzdělávání
V roce 2013 jsme uspořádali celkem 18 vzdělávacích akcí, kterých se v průměru zúčastnilo 6 osob. 15 osob bylo
klienty OSPOD Praha 16. Témata jsme volili z oblasti výchovy, péče o dítě, zdraví, výživy. U 1 klienta OSPOD
Praha 16 proběhlo 13,5 h individuálního vzdělávání dle zakázky OSPOD.
Pexoklubovna – klub pro školní mládež
Návštěvnost pátečního klubu pro děti a mládež je pohyblivá, nejvyšším dosaženým počtem bylo 14 dětí. Věk
dětí se pohybuje od 6 do 13 let, součástí programu klubu jsou pravidelné přednášky na téma, např. Jak se
dorozumět, Co nám hrozí na internetu, Co jsou drogy?, Žijeme ekologicky, atd.
Další spolupráce
Děti z Dětského domova Charlotty Masarykové mají stálou nabídku účasti na kurzech centra a jsou zvány na
kulturně-sportovní akce. Pro HoSt-Home Start máme stálou nabídku na uspořádání sbírky oblečení pro děti,
pro klienta o.s. Helpless jsme zprostředkovali dar invalidního vozíku.

PEXESO A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Výkonným orgánem občanského sdružení Rodinné centrum Pexeso je tříčlenná Výkonná rada,
složená z předsedkyně sdružení, 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-předsedkyně sdružení, Lenka Klímová, Helena Slavíčková.
Běžný chod organizace je řízen 6 členným realizačním týmem, který zabezpečuje každodenní chod organizace.
Každá členka realizačního týmu řídí svou pracovní skupinu, která se skládá jak z ostatních členů realizačního
týmu, tak z dobrovolníků. Normálním jevem je zapojení jednoho dobrovolníka do více pracovních skupin dle
osobních zájmů či odbornosti. V rámci rodinného centra funguje 5 pracovních skupin – komunitní, finanční,
propagační, sociální a rodinné centrum.
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GRANTOVÁ A FINANČNÍ POLITIKA
Nedílnou součástí financování a fungování neziskové organizace je kromě finančního řízení
i grantová politika a fundrasing.
Všem dárcům mnohokrát děkujeme (jejich jména si můžete přečíst na
http://www.pexeso.org/cz/Partneri-a-sponzori) a díky patří také dobrovolnickému týmu
Finanční-fundraisingové pracovní skupiny, který se celoročně snažil spolufinancování centra zajistit.
Přehled grantů za rok 2013
Počet podaných žádostí

14

Úspěšných

11

Celková obdržená výše

1 004 009 Kč

Projekt

Od koho

Výše dotace, Kč

Přes překážky pro r. 2013

MPSV

222 968

Pojďte s námi do Pexesa

MPSV

375 541

Pexeso pomáhá přes překážky

Magistrát hl.m.Prahy

80 000

Pexeso pro rodinu

Magistrát hl.m.Prahy

120 000

Dospíváme s Pexesem 2013

MŠMT

50 000

Pomoc při povodních

MŠMT

14 000

Taneční workshop

MČ Praha-Zbraslav

6 700

Táta je machr

MČ Praha-Zbraslav

8 500

Systémová podpora 2013

MČ Praha-Zbraslav

110 000

Lampioňák

MČ Praha-Zbraslav

4 800

Předvánoční Veselice 2013

MČ Praha-Zbraslav

11 500

Aktivity podpořeny z dotačního programu rodina a ochrana práv dětí MPSV.
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2013

Poznámka
1
Lektoři na Dohodu o provedení práce
2
Koordinátorky/recepční na Pracovní smlouvu nebo Dohodu o pracovní činnosti
3
Mzdy koordinátorky projektů na Dohodu o provedení práce
4
Lektoři fakturující
Pozn.:podrobný přehled o příjmech a výdajích naší organizace dle Metodiky MPSV je uveden v příloze VZ (na vyžádání v Rodinném centru Pexeso, o.s.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PEXESO

17 Z 19

ROZVAHA K 31.12.2013
Sta v k prnímu dni
účetního období

Sta v k pos l ednímu dni
účetního období

AKTIVA
Dlouhodobý majetek
Krátkodobý majetek

0

0

399 416

357 028

Pohledávky
Odběratelé
Krátkodobý finanční majetek
Pokladna
Bankovní účty
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Dohadné účty aktivní

8 000

15 300

17 700
326 036

16 436
299 897

47 680
0

24 595
800

ÚHRN AKTIV

399 416

357 028

Vlastní zdroje
239 905
Výsledek hospodaření
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min.let239 905

216 274

Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Zaměstnanci
Závazky ze soc.zabezp.a zdr.pojištění
Ostatní přímé daně
Dohadné účty pasivní
Jiná pasiva
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

159 511

140 754

3 221
0
0
27
0
420

9 027
0
0
9 877
0
900

0
155 843

0
120 950

ÚHRN PASIV

399 416

357 028

PASIVA

216 274

PODĚKOVÁNÍ
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, díky nimž můžeme realizovat jak komunitní projekty, tak
prosociální aktivity. Oblast činnosti běžných rodinných center nebudí primárně soucit a následnou
sponzorskou přízeň. Běžně proto není možné, aby se rodinná centra věnovala sofistikovaným sociálním
projektům. Tím spíš si ceníme osvícenosti našich partnerů, podporovatelů, dárců a sympatizantů, kteří
v nás rozpoznali seriózního partnera jak v práci s komunitou, tak v rámci preventivních programů až po
prosociální aktivity, v nichž bohužel řešíme i velmi kritické problémy potřebných rodin.
Děkujeme proto za Pexeso, komunitu i všechny potřebné,
kteří u nás hledají a mají možnost najít pomoc.
Předsedkyně sdružení
Mgr. Michaela Bernardová

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PEXESO

18 Z 19

PARTNERSKÉ ORGANIZACE
Asociace samaritánů České republiky - Klub aktivního
stáří (KLAS)
Česká ženská lobby

Nakladatelství Synergie
Nedoklubko
Odbor sociální péče pro Prahu 16

Helpless, o.p.s.

Rozum a cit

HoSt - Home-Start ČR

Rytmus

Chemcomex Praha

SK Sport Zbraslav

Kreisau Initiative Berlin

SouthPrague Net

Liga otevřených mužů

Sudop Praha

Magistrát hlavního města Prahy - MHMP

TJ Sokol Zbraslav

Mateřské a základní školy

UJP PRAHA

Městská část Praha-Zbraslav

Uragán – Skaut Zbraslav

Ministerstvo práce a sociálních věcí - MPSV
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - MŠMT

Unie center pro rodinu a komunitu
a její členská základna
…a další neziskové organizace v místě působnosti

DĚKUJEME, TÝM PEXESA
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