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RODINNÉ CENTRUM PEXESO
občanské sdružení



PŘEDSTAVENÍ RODINNÉHO CENTRA PEXESO

V roce 2009 loď jménem Pexeso plula neznámými

a rozbouřenými vodami rekonstrukce a stěhování do nových
prostor a potýkala se s nárůstem nových kurzů, přednášek
a dalších aktivit. Oproti tomu rok 2010 byl rokem objevování

nových možností, zejména v oblasti práce se školáky a v komunální oblasti.
S radostí jsme putovali již známými vodami našeho centra a věnovali se vylepšování

vnitřních i venkovních prostor, pečovali o lidi na palubě a zkvalitňovali naši
programovou nabídku. Občas jsme objevili nová zákoutí a rozběhli další nové
projekty.
Věříme, že všichni, kteří s námi tento rok pluli, zažili přátelský a plnohodnotný rok.
Vaše Pexeso
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PŘEDSTAVENÍ RODINNÉHO CENTRA PEXESO

Jsme občanské sdružení, které vzniklo v roce 2005 a jehož hlavním cílem je podporovat

komunitní život na Zbraslavi a v přilehlém okolí. V naší činnosti se zaměřujeme na práci
s rodinou v nejširším (nejen tradičním) pojetí a poskytujeme široké společensko-
kulturní vyžití všem generacím. Při své činnosti se snažíme našim klientům nabízet
přirozenou cestou sociální projekty, které jsou snahou o prevenci patologických jevů,
souvisejících se specifickými problémy rodiny. Zároveň jsme členy a partnery mnohých

organizací zabývajících se prorodinnou tématikou a snažíme se zapojovat do činnosti
obce i mimo ni a tím ovlivnit témata, která se nás dotýkají.

Naše cíle

Přispívat k podpoře mezilidských vztahů s fungující rodinou jako základním prvkem společnosti.
Obohacovat kulturní a společenský život na Zbraslavi se zaměřením na rodiny
s dětmi. Rozvíjet sebevzdělávání a seberealizaci založenou na získávání nových zkušeností
osobních iprofesních.
Nabízet sociální služby odrážející potřeby našich klientů a přirozenou cestou řešit specifické
potřeby/problémy rodiny.
Aktivně působit v oblasti občanské společnosti a spoluvytvářet na Zbraslavi pocit sounáležitosti
a spoluodpovědnosti.

Historie v datech 

2005 - první pracovní schůzky a neformální akce
2006 - PEXESO založeno
2006 - člen Sítě mateřských center
2007 - získalo 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 kurzů mezi jednotlivými semestry
2010 - otevření Pexoklubovny, zavedení tradice Zbraslavských (farmářských) jarmarků, 

stabilizace  zlepšování provozních a programových činností
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SHRNUTÍ ROKU 2010 A VÝHLEDNA ROK 2011

Rok 2010? Ten byl rybí! A věříme, že i 2011 bude rybí!
V roce 2010 naše sdružení pracovalo zejména ve třech sférách, kterými jsou klubová
činnost (kurzy, přednášky, jednorázové a víkendové akce, workshopy, besedy, vzdělávací
projekty atd.), projekty zaměřené na Zbraslav a blízké okolí (sociální a komunitní
projekty - projekt Přes Překážky, Zbraslavské jarmarky) a projekty přesahující za hranice
Zbraslavi (Pracovní skupina při Magistrátu hl.m.Prahy - téma Rodinná politika MHMP,
Pracovní skupina Brusel - lobbing za rodinu na úrovni EU). A z čeho jsme měli v roce
2010 radost? Z toho, že Pexeso funguje jako místo setkání, vzdělání, kultury, volného
času a zábavy. Začínáme od osmi ráno a končíme v půl desáté večer.
Klubová činnost s 67 kurzy týdně je zaměřena na cílovou skupinu: rodina, komunita.
Realizovat se v ní mohou rodiče s dětmi od novorozeňat do předškoláků, předškoláci,
školáci, dospívající, dospělí i nejdospělejší. V reakci na poptávku jsme zřídili Dětský klub -
školičku, rozšířili nízkoprahové volné herny, dali prostor novým cílovým skupinám
v projektech pro muže a mládež a díky tomu …jsme trendy…máme svou Pexoklubovnu -
prostor pro školáky!
A jelikož jsme trendy, víme, že už se neříká „hustý“, „žůžo“, „paráda“, „bezva“ ani
„výživný“, ale RYBÍ!
Vedle pravidelného programu se nám podařilo uspořádat:
18 Mega Akcí (8x Zbraslavské jarmarky, Jarnění, Pohádkový les, Podzimnění, Vánoční
Veseliciatd.)
14 Komorních projektů (víkendová cvičení, burzy)
41 Vzdělávacích akcí a Workshopů (přednášky pro rodiče, školení první pomoci,
velikonoční a adventní dílny, workshopy - nové technologie, tj. animace, práce s digitální
fotografiíapod.)´
Klubové projekty - Příměstský tábor, Školička, PexoKlubovna

Mezi projekty pro Zbraslav a okolí patří rozběhnutý sociální projekt Přes Překážky, který
plánujeme rozšířit a to nejen díky sílící poptávce Ministerstva práce a sociálních věcí, ale
především vzhledem k zájmu potřebných jedinců i spolupracujících organizací. Patří sem
organizování sbírek, podpora jedinců i rodin v krizových životních situacích, zprostředkování
vzdělání, pracovních příležitostí, posilování mezigenerační sounáležitosti, nízkoprahovost, ale
především možnost osobních konzultací a následného hledání možností řešení nesnadné situace
s odborníky.

A komunita na Zbraslavi? Bylo milé sledovat, jak během našich Zbraslavských jarmarků ožilo
náměstí, jak se lidé potkali, pozastavili, popovídali si, poradili co je kde zajímavého a někteří
i zavzpomínali, jak se tu trhy vedly v minulosti. Za hranicemi Zbraslavi - až v Belgii - se nám
podařilo participovat na uskutečnění setkání zástupkyň Sítě mateřských center s poslankyněmi
parlamentu. Na půdě Evropského parlamentu jsme se jako historicky první skupina snažili
prosazovat rodinu a její podporu. Rodina je podle našeho názoru totiž - zkráceně řečeno - pro
Brusel zajímavá především perspektivou peněz, ale ne jako součást občanské společnosti,
pospolitosti, lidské sounáležitosti.
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A na co se těšíme v roce 2011?

Na další Zbraslavské jarmarky, které s jarem opět začneme organizovat. Věříme, že se nám povede
úspěšně zorganizovat tripartitní kulatý stůl na magistrátu (zástupci center, magistrátu a místních
samospráv) a práci pracovní skupiny pro rodinu na magistrátu.
Rádi bychom rozšířili nabídku pro školáky a dospívající a velmi bychom uvítali, kdybychom pro tuto
cílovou skupinu našli další prostory. Ale především se těšíme na všední dny, které si společně
zpestříme programem, který vytvoříme, a bude se nám díky němu zajímavěji prožívat život na
Zbraslavi.

Za Rodinné centrum Pexeso,
Předsedkyně sdruženíMgr. Michaela Bernardová

V roce magických jedniček věříme, že budeme stejně nebo i více úspěšní. Všechno, co
se nám podařilo a jistě i podaří, je dílem týmu Pexesa, řady dobrovolnic
a dobrovolníků a jejich skvělých rodin a přátel. Děkuji a jsem hrdá, že toho jsem
součástí!

Za Rodinné centrum Pexeso bych na tomto místě ráda poděkovala těm, kteří naši
činnost podpořili v roce 2010 - Ministerstvu práce a sociálních věcí, MČ Praha-
Zbraslav, Ministerstvu školství, Nadaci Arbor Vitae a dalším dárcům a partnerům z řad

našich příznivců - DĚKUJEME!
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KLUBOVÁ ČINNOST

Jednou z klíčových oblastí rodinného centra je klubová činnost neboli pravidelný týdenní program.
Naší hlavní snahou je vytvořit v rodinném centru takovou atmosféru, která je zdrojem inspirace,
vytváří pocit sounáležitosti a z rodinného centra činí ideální místo pro neformální setkávání
a potkávání. Chceme zároveň být důvěryhodné a intimní místo, kde je možné hledat radu
či pomoc. Klubová činnost se skládá zejména z nepřeberného množství pravidelných kroužků (pro
děti, školáky, mládež), kurzů pro dospělé i nejdospělejší a nepravidelných aktivit jako jsou
vzdělávací přednášky, výtvarné workshopy, audiovizuální show na cestovatelská témata
a víkendové akce pro celé rodiny. V roce 2010 k tradičním a oblíbeným kurzům, jako je cvičeni
rodičů s dětmi (kterých je 15 z celkového počtu 67 kurzů v semestru), přibyla například moderní
Zumba, Lady dance v latinskoamerickém stylu, Kickbox. Podařilo se nám získat keramickou pec,
a tak jsme mohli otevřít tolik žádané a oblíbené kurzy Keramiky jak pro děti, školáky, tak i pro
dospělé.

Statistika nuda je, má však cenné údaje:
Přehled za semestr září 2010/leden 2011

Týdenní návštěvnost

Další pravidelné aktivity 
3x týdně - nízkoprahová Volná herna (včetně neděle)
1x týdně - Pexoklubovna pro školáky a mládež s volným vstupem a částečně nízkoprahovým pojetím
3x týdně - Dětský klub - školička pro předškolní děti, kterou navštěvovalo v roce 2010 celkem 23 dětí

Přehled kurzů a lektorů naleznete v příloze 1 a aktuální nabídku na www.pexeso.org.
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Novinky v klubové nabídce

V roce 2010 jsme se začali systematicky věnovat programům pro děti školního věku v projektu
Dospíváme s Pexesem, který byl z části podpořen grantem MŠMT ČR. Projekt zahrnoval
semestrální kurzy pro děti od 6 let (Zpívání a hraní na flétnu, Žonglování, Streetdance, Kroužek
kutilů a pokustónů, Keramika 6-9 let, Keramika 10-11 let, Výtvarný ateliér pro mládež, Fit pro děti,
Divadelní studio) a dále kroužky, kterých se vedle 6-letých zúčastnily i mladší děti (Angličtina 5-6
let, Výtvarka pro děti6-7 let, Hudba není nuda, Sportovníhry).
Dalšími částmi projektu byly workshopy pro mládež (2x Animační workshop, Afrotanec,
PC grafika), první zbraslavský Letní program s Pexesem (příměstský tábor) a Pexoklubovna.
Důležitou novinkou obohacující nabídku kurzů bylo v druhém pololetí zavedení bezplatné služby
„Doprovod dětí ze školní družiny“ na kroužky a zpět. Cílem je umožnit mladším žákům - dětem
zaměstnaných rodičů - věnovat se svým oblíbeným aktivitám, které třeba nenaleznou v nabídce
školnídružiny. Doprovod nabízíme ke všem kroužkům určeným dětem školního věku.

 
Statistiky projektu 

  

Kroužky - děti nad 6 let 1.pol. 8 kroužků, 53 dětí  2.pol. 12 kroužků,  76 dětí  
Workshopy 5 workshopů  celkem 40 dětí  
Pexoklubovna 24 pátečních odpolední celkem 110 návštěv 
Letní program – Příměstský tábor 1 týdenní program 22 dětí 
Rodinné akce cílené na školní mládež 8 rodinných akcí za rok Účast cca 150 dětí nad 6 let 
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Školička - dopolední dětský klub pro děti od 1 roku do 5 let

Dětský klub - Školička pro předškolní děti je zaměřena na komplexní rozvoj
dětské osobnosti s využitím výtvarné, pohybové, hudební a speciálně-
pedagogické činnosti. V roce 2010 se nám podařilo uspokojit další zájemce
a to i díky pochopení a podpoře Nadace Arbor Vitae. Rozšířili jsme provoz
Školičky ze dvou na tři dopoledne, tím jsme získali možnost rozčlenit děti dle
věku a cíleně se zaměřit na nácvik a dodržování hygienických návyků
u mladších dětí a vzdělávání u předškoláků (grafomotorika). V roce 2010
navštěvovalo Školičku 23 dětí. Maximální počet dětí ve třídě 11. Péče o děti byla
zajišťována zkušenými lektorkami Lenkou Machovou, Helenou Petrovou, Janou
Zedkovou a zdravotními sestramiSoňou Sladkovskou a Laďkou Bártovou.
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Jednorázové akce

Základním prvkem vytváření komunitní soudržnosti jsou naše jednorázové akce, které zahrnují
vzdělávací přednášky a workshopy, cestovatelská setkávání, ale hlavně víkendové akce pro rodiny
s dětmi. Jednorázové akce jsou nedílnou součástí klubové činnosti a objevují se v nabídce centra
cca 5-6 x do měsíce.

Samostatnou skupinou jsou víkendové akce (1-2x za měsíc) a většinou se váží k danému ročnímu
období, k určitým tradicím, anebo našemu regionu. Jsou koncipovány pro širokou veřejnost
s cílem připravit program a zábavu pro celou rodinu. Hybnou silou veškerých jednorázových
aktivit, jejichž seznam a termíny uvádíme níže, je dobrovolná práce nadšených jednotlivců
z okruhu klientů či členů Pexesa, kterým záleží na komunitním životě ve svém bydlišti. V roce 2010
bylo uspořádáno celkem 73 akcí, z toho 11 víkendových akcí a 8 Zbraslavských jarmarků-
farmářských trhů, o kterých více v samostatné kapitole.

Přehled víkendových akcí
7.2. Po stopách Yettiho, malý orienťák pro celou rodinu
13.3. Jarní burza dětského oblečení 
27.3. Jarnění
30.4. Čarodějnice
2.5. Den Matek
22.5. Bambiriáda-prezentace naší činnosti na celostátní přehlídce 

aktivit pro děti a mládež Hlavního města Prahy
2.6. Akademie Pexesa a oslava 5. narozenin sdružení
24.6. Pohádkový les - Pojďte s námi za pohádkou 
Srpen 5denní prázdninový příměstský program (tábor)
9.10. Podzimnění 
10.10. Podzimní burza nejen dětského oblečení 
23. 10. MÓDA Z DOMA aneb odpolední kreativárium
5.11. Lampioňák
11.12. Předvánoční veselice

V rámci podpory a výchovy k dobrovolnictví, ale i s ohledem na časovou a personální náročnost
některých akcí s radostí využíváme partnerství se společností Fórum Dárců, která vyhledává
a zprostředkovává dobrovolnickou práci zaměstnanců firem, kteří jsou zapojeni do jejich
programu. Uveďme například Pohádkový les, kde nám vypomohli dobrovolníci z firmy T-mobile.
Nově, s ohledem na rozjezd Pexoklubovny a práci se školní mládeží, se snažíme do těchto aktivit
zapojit i dětské návštěvníky našeho centra a dát jim tak možnost osobně se setkat s významem
dobrovolnictví (akce Čarodějnice).
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VÝZNAMNÉPROJEKTY

“Dospíváme s Pexesem“

Velkým úspěchem grantové skupiny bylo obdržení dotace od Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy. Prvně byla oceněna naše snaha připravit poutavý program i pro starší - školní -děti.
Cílem projektu „DOSPÍVÁME S PEXESEM“ bylo poskytnout cílové skupině dětí a mládeže možnost
aktivně vyplnit volný čas činnostmi, které jsou v obci a blízkém okolí zatím nedostupné
a pro tyto aktivity vytvořit bezpečný a dostupný prostor ve shodě s posláním sdružení - posílit
možnost života v komunitě, který je pro děti, odjíždějící do víceletých gymnázií anebo na střední či
vysoké školy mimo Zbraslav těžko uskutečnitelný.

Projekt se skládalze čtyř částí - jednalo se o:
Strukturovaný program, tj. kroužky koncipované s ohledem na jednotlivé věkové kategorie.
Víkendové akce, do kterých patří jak tradiční projekty, spjaté s ročními obdobími anebo historií
Zbraslavia jejího okolí, tak nově organizované workshopy.
Pexoklubovna - odpolední klub pro mladší a starší školáky, koncipovaný kombinací
strukturovaného programu s prvky nízkoprahového klubu.
Příměstský tábor, který by měl umožnit žákům a školákům prožít v našem městě atraktivně
a smysluplně svůj volný čas v době prázdnin
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Pexoklubovna

V tomto roce jsme díky projektu Dospíváme s Pexesem obohatili naší
nabídku o nízkoprahovou klubovnu pro mládež, která běží pod názvem
Pexoklubovna. Cílem je poskytnout zbraslavské školní i dospívající
mládeži bezpečný a snadno přístupný prostor, kde je možné se scházet,

a věnovat se svým zálibám a potkávat se zde s novými lidmi a s novými
možnostmi, jak trávit volný čas.

Každé páteční odpoledne v době od 14 do 17 hodin jsou prostory Pexesa vyhrazené výhradně této
cílové skupině. Návštěvníci spoluutvářejí svůj program a mají k dispozici tělocvičnu s vybavením
mimo jiné pro míčové sporty, tanec, ping pong, žonglování, dále výtvarný ateliér s veškerým
materiálem a pomůckami, včetně vybavení pro výrobu keramiky a keramické pece, hernu a PC
učebnu.
Program Pexoklubovny není nijak organizován, nicméně na dodržování pravidel dohlíží
a jako pomocník návštěvníkům slouží vždy jeden dospělý kvalifikovaný lektor. Vstup do
Pexoklubovny je zdarma; jednou až dvakrát měsíčně je organizován workshop se zajímavým
hostem. Za workshopy je vybíráno vstupné dle finančnínáročnostiakce.
Více informací na webové stránce pexoklubovna.webnode.cz nebo na Facebooku Pexoklubovny.
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Prázdninový příměstský program

V srpnu 2010 proběhl první pilotní běh prázdninového příměstského programu. Cílem akce bylo
umožnit dětem zaměstnaných rodičů příjemné prožití části prázdnin v místě bydliště a rodičům
zmenšit starosti o to, jak jejich děti tráví volný čas. Tématem celé akce byla keltská kultura.
Program probíhal po dobu jednoho týdne v pracovní dny od 8 do 16 hodin v Pexesu a okolí pod
vedením dvou kvalifikovaných lektorů. Účastníci se věnovali výtvarné, sportovní a poznávací
činnosti s použitím tématu keltské kultury. Maximální kapacita 22 dětí byla plně využita a řada
zájemců musela být dokonce odmítnuta. Letní programy hodláme v dalších letech opakovat. Akce
byla součástíprojektu Dospíváme s Pexesem.

Pojďte s námi do Pexesa

V r.2010 jsme byli úspěšní v žádostech o dotaci u Ministerstva práce a sociálních věcí
v oblasti podpory rodiny. Projekt “POJĎTE S NÁMI DO PEXESA“ navazoval na předchozí
projekty (“Pexeso praská ve švech“ a „Pexeso podporuje Praxi“) a byl odrazem celkové
náplně našeho centra, kterou je pomoci veřejnosti vstoupit do komunity, vytvářet
komunitu, vyjít ze sociální izolovanosti a na základě nových vztahů, informací
a zkušeností se zajímat a případně také angažovat v místě bydliště a nepřijít o vztahy
s bývalým působištěm, anebo současným okolím.
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Podporavzdělávání a zvyšování kvalifikace na trhu práce

Pexeso dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování kvalifikace zejména žen na mateřské
a rodičovské dovolené. Cílem této aktivity je co nejvíce rodičům usnadnit návrat na trh
práce. Kromě širokého spektra jednorázových přednášek jsme v lednu 2010 započali
spolupráci se společností Attavena o.p.s. a jejich projektem „V práci jako doma“, který byl
spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a rozpočtem hl. m. Prahy.
Projekt byl zaměřen na rodiče na rodičovské dovolené a zájemcům zdarma (včetně hlídání
dětí) nabízel získání počítačových znalostí. Zájem o kurzy byl obrovský. Naplnily se celkem
4 skupiny po 12-ti osobách. Účastníci docházeli 2x týdně na 4 hodiny do Pexesa po dobu
6-ti měsíců, aby se vzdělávali od základů práce s PC až po velmi specializované
znalosti tvorby webových stránek a databází. Zájemci měli možnost zakončit během
prázdnin tento kurz zkouškou ECDL.

Podpora firemního dobrovolnictví

Nedílnou součástí fungování Pexesa je dobrovolnická práce, bez které by Pexeso nemohlo nabízet
takové spektrum služeb. V roce 2009 během rekonstrukce byla započata spolupráce s organizací
Fórum Dárců, které organizuje dobrovolnické dny zaměstnanců různých komerčních firem.
I v roce 2010 jsme využili nadšení zaměstnanců různých firem, kteří se v rámci programu
firemního dobrovolnictví zapojili do činnosti Pexesa. Naše díky patří zaměstnancům firmy Danone
a T-mobile. Dobrovolníci a dobrovolnice z Danone postavili na naší malé zahradě skvělou
dřevěnou houpačku a pomohli zvelebit vnitřní i vnější prostory. Dobrovolníci z firmy
T-mobile se realizovali při akci Pohádkový les, kde se spolu s místními dobrovolníky zhostili rolí
pohádkových bytostí. Všem děkujeme!

13



Zbraslavské Jarmarky

V květnu 2010 jsme začali uvažovat o jarmarcích na Zbraslavi a již v září jsme spolu
s veřejností mohli vyrazit mezi stánky a pořídit nejen čerstvé ovoce a zeleninu, ale
i uzeniny, mléčné výrobky i ochutnat různá lokální piva či vína. A aby naše trhy byly
jedinečnou a příjemnou komunitní akcí, pro každý jarmark byl připraven doprovodný
program pro děti i pro dospělé.

Během roku 2010 jsme zorganizovali 8 úspěšných trhů, z toho 2 v adventním období, vše
s nasazením nadšených DOBROVOLNÍKŮ A SPONZORŮ, kterým za podporu patří naše velké
DÍKY! Jejich dlouhý seznam si lze pročíst na www.zbraslavskejarmarky.cz.

Zbraslavské jarmarky získaly mnoho příznivců a osvědčily se jako opravdu žádaný, funkční
a stylový komunitní projekt, který v intervalu 14 dní oživoval Zbraslavské náměstí.

Rok 2010 byl považován za přípravnou fázi pro budoucí finanční spolupráci a partnerství
obce. Věříme, že s podporou obce budeme moci v této komunitní akci pokračovat
(na jednu akci odhadem přišlo 2000-3000 návštěvníků ze Zbraslavi a přilehlého okolí). Nelze
nezmínit ochotu dobrovolníků a ostatních partnerů, kteří akci i nám věřili a bez nichž by
jarmarky nebyly a hlavně by nebyliakcí šitou “Zbraslaváky Zbraslavi“ na míru.
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Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci Zbraslavských jarmarků. 

Bryanu Mikulášovi a hudební skupině Gwen
Cukrárně U Zámku
Elektroservisu J.E.S.
Firmě Rolex Interiéry a žaluzie
Leros s.r.o.
Městské části Praha-Zbraslav
Občanskému sdružení Borůvka a Nadaci Jedličkova ústavu
Podlahám Kamarád
Restauraci Škoda Lásky
Skautskému středisku Uragán Zbraslav
Základní škole Hauptova
Zbraslavské Kulturní společnosti

Obrovské díky patří mnoha dobrovolníkům, bez jejichž pomoci by nebylo v našich silách jarmarky
zrealizovat. Dobrovolnické nadšení a společné zapálení pro věc navíc vtisklo jarmarkům přátelskou
a příjemně komunitní tvář.

Poděkovat musíme také všem prodejcům za inspirativní nápady, upřímný záměr
v podnikání a profesionální a zároveň laskavý přístup jak k realizačnímu týmu, tak k návštěvníkům.

VELKÉ DÍKY VŠEM!

Spolupráce s neziskovými organizacemi

HOST

V měsíci září proběhla již tradiční sbírka dětského a kojeneckého oblečení ve spolupráci
s neziskovou organizací HOST, která poskytuje ojedinělou formu podpory a pomoci dětem
a rodinám. Návštěvníci centra svou sbírkou podpořili dvě konkrétní rodiny v nouzi.

Dětský domov Charlotty Masarykové

Započala spolupráce s Dětským domovem Ch. Masarykové sídlícím na Zbraslavi. Během vánoc děti
z keramických a výtvarných kroužků připravily vánoční dárečky pro děti z dětského domova
a zároveň proběhlo několik malých společných akcí např. v podobě vystoupení tanečního kroužku.
Taktéž se začaly vybírat kurzy z nabídky Pexesa, které by mohly zdarma navštěvovat děti
z dětského domova.

Asociace samaritánů České republiky - Klub aktivního stáří

Pravidelně a dlouhodobě spolupracujeme s místní organizací Asociace samaritánů České republiky
- Klubem aktivního stáří. V rámci mezigenerační spolupráce jsme například připravili vystoupení
tanečního kroužku a vyrobili dárky pro seniory z Domova s pečovatelskou službou. Spolupodíleli
jsme se na organizaci Slavnostíslunce - prezentace Zbraslavských neziskových organizací.
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Rodinné centrum Pexeso, o.s. : Rozvaha k 31.12.2010  
 

Stav 
 

 
k prvnímu dni 

 
k poslednímu dni 

  

účetního 
období 

 
AKTIVA       

Dlouhodobý majetek 0 
 

0 

Krátkodobý majetek  444 349 
 

357 874 

Odběratelé 0 
 

0 

Pokladna 173 
 

796 

Bankovní účty 443 526 
 

357 078 

Náklady příš tích období 650 
 

0 

ÚHRN AKTIV 444 349   357 874 

    PASIVA       

Vlastní zdroje  84 852 
 

110 932 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min.let 84 852 
 

110 932 

Cizí zdroje  359 497 
 

246 942 

Dodavatelé 16 737 
 

4 938 

Při jaté zálohy 8 750 
 

0 

Zaměstnanci 94 135 
 

0 

Závazky ze soc.zabezp.a  zdr.pojištění 13 980 
 

0 

Ostatní přímé daně 3 901 
 

-2 122 

Dohadné účty pasivní 76 000 
 

75 932 

Výdaje příš tích období 636 
 

0 

Výnosy příš tích období 145 358 
 

168 194 

ÚHRN PASIV 444 349   357 874 

 

FINANČNÍZPRÁVA
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Struktura příjmů a výdajů za rok 2010



Rodinné centrum Pexeso, o.s. : Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 

 

     PŘÍJMY   Kč % Poznámka 

Příjmy z vlastní činnosti 1 598 339 66% 
 z toho: kurzovné 1 202 917 49% 

 

 
vstupné do herny, na  akce, další 303 559 12% 

 

 

ostatní 91 863 4% 

 Státní dotace a granty  638 813 26% 1 

Obecní dotace a granty 105 550 4% 2 

Nadační/firemní dotace a granty 78 541 3% 
 Dary 

 

14 700 1% 

 PŘÍJMY CELKEM 2 435 943 100%   

     NÁKLADY   Kč %   

Mzdy lektorů 

 

377 211 16% 

 Mzdy koordinace (vč.zák.odvodů)  1 005 247 42% 
 Služby lektorů 

 
325 957 14% 3 

Nájemné 
 

10 696 0% 
 Opravy/udržování  134 660 6% 
 Výtvarné potřeby, pomůcky pro dílny  48 072 2% 
 Zařízení, vybavení-pomůcky, hračky 95 423 4% 
 El.energie, vodné, stočné, odpad 94 973 4% 

 Kancelářské potřeby, tisk, publikace 30 378 1% 
 Služby spojů 

 

49 141 2% 

 IT, ekonomic.služby  65 655 3% 
 Školení 

 

12 848 1% 

 Úklid/úklidové prostředky  51 966 2% 
 Ostatní  

 

107 636 4% 

 NÁKLADY CELKEM 2 409 863 100%   

     
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 26 080     

     Poznámka 
    1 Dotace MPSV 

  
556 813Kč 

 
Dotace MŠMT 

  
80 000Kč 

2 Systémová podpora MČ Praha-Zbraslav 
  

82 750Kč 

 
Grantová podpora MČ Praha-Zbraslav: 

   

  
Jarnění 

 
3 000Kč 

  
Den matek 

 
9 000Kč 

  
Podzimnění 4 000Kč 

  
Předvánoční Veselice 6 800Kč 

3 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.) 
   

FINANČNÍZPRÁVA
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GRANTOVÁ POLITIKA

Nedílnou součástí financování a fungování neziskové organizace je grantová politika
a fundrasing. Kromě již dříve zmiňovaných dlouhodobých partnerů v oblasti grantové
politiky (MČ Praha Zbraslav, Magistrát Hl. m. Prahy, Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) jsme se letos více zaměřili na finanční
prostředky z jiných, zejména vlastních zdrojů. V roce 2010 tvořily vlastní příjmy
z kurzovného a vstupného na akce 65% z celkových příjmů Pexesa (r.2009 - 51%) a dotace
tvořily 26% (r. 2009 - 27%). Pro ilustraci obecní dotace tvořila 4% našich příjmů (r.2009 -
13%). Dalšími zdroji jsou firemní a soukromí dárci, sponzoři, jejichž přízně většinou
využíváme při realizaci víkendových akcích či podpoře konkrétních projektů.

Přehled grantů za rok 2010
Počet grantů 10
Úspěšnost 80%
Celková výše 775 363
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Projekt Od koho Výše dotace

Pojďte s námi do Pexesa pro r.2010 MPSV 556 813

Pojďme do Pexesa pro r.2010 MŠMT neúspěšně

Dětský klub v Pexesu Nadace Arbor Vitae 31 000

Jarnění 2010 MČ Zbraslav 3 000

Den matek 2010 MČ Zbraslav 9 000

Odpolední Pexoklubovna Nadace pro Radost neúspěšně

Systémová podpora MČ Zbraslav 82 750

Podzimnění MČ Zbraslav 4 000

Předvánoční Veselice 2010 MČ Zbraslav 6 800

Dospíváme s Pexesem MSMT 82 000



LIDÉ NEJEN V PEXESU

Pexeso by nemohlo existovat bez nadšených, ochotných a inspirativních lidí, kteří mají chuť
věnovat svůj čas a píli projektům, jež přinášejí užitek nejen jim samotným, ale zejména širokému
okolí, a tak neocenitelnou a nenahraditelnou měrou přispívají k budování a rozvoji občanské
společnosti nejen na Zbraslavi.
Prosím, laskaví čtenáři, vezměte níže uvedený dlouhý seznam jmen jako poděkování a obdiv všem,
kterým není lhostejný osud lidía věcí kolem nich. DÍKY!!!

Pexeso zaměstnavatelem

Jedním z cílů rodinného centra je vytvářet pracovní a rekvalifikační příležitosti
zejména pro znevýhodněnou skupinu žen na rodičovské, mateřské dovolené a tím
jim následně usnadnit návrat do zaměstnání. Proto můžeme s radostí říci, že se
nám v roce 2010 podařilo zaměstnat 6 lidí na částečný úvazek a zároveň
poskytnout pravidelný přivýdělek přibližně 50 lektorům, z nichž více než polovina
pocházela ze Zbraslavia nejbližšího okolí.

Klub dobrovolníků

V druhé polovině roku jsme založili Klub dobrovolníků, který dnes čítá něco kolem 50 členů.
Klub je přístupný dobrovolníkům spolupracujícím s rodinným centrem, ale zároveň udržuje
vazby i s těmi, kteří se již aktivně na činnosti Pexesa nepodílejí, ale jsou v kontaktu a občas,
je-li třeba či chuť, přiloží ruku k dílu.
Klub svým členům nabízí větší pospolitost, získávání nových znalostí a kompetencí
a zároveň možnost pravidelně se setkávat na formálních i neformálních akcích. Součástí jsou
i klubové výhody v podobě sníženého vstupného na různé akce a přednášky, nabídka
uzavřených akcí-přednášek, které jsou koncipovány přímo dle požadavků dobrovolníků.
A protože se jedná o velkou skupinu různorodých lidí, byla zřízena funkce koordinátora
dobrovolníků. Ta zaručuje spojnici mezi dobrovolníky, výkonnou radou a jednotlivými
pracovnímiskupinami.
Samostatnou skupinou jsou tzv. Pekařky. Dobrovolnice, které mají vybudovaný sofistikovaný
systém k uspokojování mlsných jazyků našich návštěvníků. Pekařky denně (někdy i dvakrát
denně) dodávajído Pexesa výborné domácíkoláče, buchty a jiné dobroty.
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Svých dobrovolníků si velmi vážíme a všem moc děkujeme za jakoukoliv pomoc, neboť 
žádná pomoc není malá. 

Zaměstnanci a dobrovolníci spolupracující na pravidelné/každodenní bázi
Mgr. Michaela Bernardová (vedení sdružení, koordinace logistiky, organizace a komunikace)
Lenka Klímová (logistika programů pro děti do 6 let a pro dospělé, hospodářka)
Ing. Květa Carzoli, FCCA (logistika setkání, finanční řízení a fundrasing)
Ing. Helena Slavíčková (mediální zajištění a koordinace projektů)
Zuzana Malá a Simona Janková (aktivizace, komunikace s klientem, administrativní zajištění)
Ing. Marta Werenycká (logistika programů pro školáky a mládež, provozní)
Mgr. Marcela Michálková (koordinace dobrovolnictví)
Ing. Jana Bohuslávková (práce s lidskými zdroji)
Mgr. Michaela Gasior (jednorázové projekty, tvůrčí projekty, speciální pedagogika)
Mgr. Lenka Kovářová (organizační podpora, správa webu)
Mgr. Michaela Ondráčková (organizační podpora, e -zpravodaj)
Helena Petrová (mezigenerační projekty, projekty se sociálně handicapovanými)
Jana Žilková (účetnictví)
Mgr. Jana Handrejchová (koordinace Zbraslavské jarmarky)
Mgr. Tereza Juřinová (grafika)
Ing. Arch. Jitka Hofmeisterová

Další dobrovolnice a dobrovolníci spolupracující na přípravě jednorázových akcí
Balvínová Nataša, Banszelová Michaela, Bernard Jan, Bísková Lenka, Drašarová
Dana, Fillová Jana, Gasior Alan, Grygerová Martina, Habalová Markéta, Hamerská
Petra, Chumová Jana, Jirkovský Ondřej, Koukola Martin, Kůstková Tereza, Musilová
Hana, Niedermayerová Jana, Nykelová Lenka, Pavlas Tomáš, Peroutová Daniela,
Peške Lenka, pan Peška, Rejnová-Rubková Eliška, Říšská Magdalena, pan Říšský,
Ševčíková Radka, Šimoníčková Regina, Štefíková Radka, Vašáková Jana, Vítů Klára,
Vejpustková Monika, Vejpustek Libor, Vodičková Ivana, Votavová Klára, Werenyckyj
Roman, Zájedová Lída, Zývalová Aneta

Pekařky - dobrovolnice, pravidelně se starající o přípravu domácích koláčů, buchet a jiných dobrot,
se kterými se denně setkáváme v Pexesu
Balvínová Nataša, Drasarová Dana, Chumová Jana, Fillová Jana, Grygerová Martina, Juřinová Tereza, Malá
Zuzana, Mášová Michaela, Michálková Marcela, Petrová Helena, Pulchartová Michaela, Rejnová Rubková
Eliška, Říšská Magdalena, Šlehoferová Romana, Vašáková Jana, Vejpustková Monika, Werenycká Marta,
Zájedová Lída

Konzultanti (bez nároku na odměnu)
Mgr. Pavla Šupková (právní konzultace)
Mgr. Klára Brázdová (konzultace-terapeutka)
Ing. Vladimír Žilka (konzultace - finance)
Ing. Arch. Jitka Hofmeisterová 

(konzultace - architektura, stavební úpravy)
Mgr. Lenka Pavlasová (konzultace-vzdělávání)
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KOMUNITNÍ PRÁCE

Domníváme se, že zájem obyvatel o dění ve vlastním městě a jeho blízkém okolí je základním
předpokladem demokratické a navíc funkční občanské společnosti. Touto perspektivou jsme se
i v roce 2010 snažili přistupovat k organizování většiny našich aktivit, při nichž jsme nejen „tmelili“
komunitu, ale také pro ni zprostředkovávali:
Informace o ostatních aktivitách, organizacích a zajímavostech na Zbraslavi
Informace o výstupech jednáníRady a zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav
Informace o legislativních změnách, které se dotýkají našícílové skupiny
Informace o podpisové akcia legislativních změnách na podporu předškolních zařízení

Během celého roku jsme se snažili o spolupráci na projektech se státní správou a samosprávou,
ostatními neziskovými organizacemi i komerčními subjekty. Typickým příkladem úspěšného
projektu vedeného v tomto duchu jsou například Zbraslavské jarmarky nebo Dny otevřených
dveří.
S cílem dosáhnout specifických kroků zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů v našem
regionu jsme v Pexesu ustanovili ProKomunitní pracovní skupinu. Její členové se účastnili v roce
2010 většiny jednání zastupitelstva MČ Praha - Zbraslav, pracovali jako členové komisí (poradních
orgánů rady) - školské komise, sociálně - zdravotní komise, finančního výboru.

Kulatý stůl na Magistrátu Hlavního městaPrahy

V září 2010 se uskutečnil další Kulatý stůl, který jsme jakožto jedni z aktivních pražských center
spoluorganizovali s pražskými centry (sdruženými v Síti MC i mimo ní) spolu s Magistrátem
hlavního města Prahy. Za mateřská centra přednesla prezentaci Helena Slavíčková z našeho
Rodinného centra Pexeso. Cílem setkání bylo informovat se vzájemně (státní a neziskový sektor)
o možnostech spolupráce a nalezení jejich dalších parametrů.
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ZKUŠENOSTI NA MEZINÁRODNÍM POLI

I v tomto roce jsme získávali zkušenosti na mezinárodním poli, navazovali nové kontakty a získávali
nové zkušenosti. První vlaštovka byla loňská Konference TRAMP (TRAnsnational Mobility for older
People), na téma mezigenerační a mezinárodní spolupráce v Evropě, která se konala 28.-31.10.
2009 v Dusseldorfu. Této konference jsme se zúčastnili díky spolupráci s Klubem aktivního stáří při
ASČR.

Ve dnech 25. - 29. 10. 2010 jsme vycestovali na pozvání EU poslankyň v Parlamentu EU do Bruselu,
kde proběhlo setkání zástupkyň rodinných a mateřských center s našimi zástupkyněmi v EU
parlamentu. Během panelové diskuse se probíraly otázky rodinné politiky z pohledu Evropské unie.
Akce byla organizována Sítí mateřských center.

PARTNERSKÉ A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Asociace samaritánů České republiky - Klub aktivního stáří
Česká ženská lobby
Městská část Praha-Zbraslav
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Mateřské a základní školy
Nadace Arbor Vitae
Partnerská pražská rodinná a mateřská centra
Síť mateřských center
…a další neziskové organizace v místě působnosti
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PražskáBambiriáda

Pexeso se již tradičně zúčastnilo Bambiriády - celostátní přehlídky volnočasových aktivit. Dvanáctý
ročník proběhlna Vítězném náměstíod čtvrtka 20.5. do neděle 23.5. 2010.



SOCIÁLNÍ ZODPOVĚDNOST

Tato kapitola úzce souvisí s předchozími odstavci. Zapojováním široké veřejnosti do činností
rodinného centra byl v roce 2010 zajišťován nejen průběh některých akcí a samotný chod Pexesa,
ale především fungování komunity postavené na principech vlastní angažovanosti, zájmu
a společenské zodpovědnosti za kvalitu života.
Tyto myšlenky jsou ve vyspělých zemích zcela běžné. V našich - historicky daných podmínkách -
získávají jasnou podobu pomaleji. O to větší radostí byl další nárůst dobrovolnické základny Pexesa.
Lidská solidarita, vzájemná výpomoc, osobní vztahy a chuť dělat něco navíc - to je to, co většinu
těchto lidí spojilo. Jak při organizování jednorázových víkendových akcí, dobrovolnických projektů,
tak v budování prostoru pro neformální setkávání, vzdělávání, posilování mezigeneračních vztahů
a sociálních vazeb. Je přeci příjemné vědět, že je tu asi 50 lidí, kteří si vzali za cíl, že vás nenechají
padnout, budete-limít obavy ze škobrtnutí….

Přes Překážky - odborná pomoc pro problémové životní situace
Motto projektu: „Pomoz mi, abych si potom mohl pomoci sám“.

Projekt Přes Překážky vznikl přirozenou cestou na základě potřeb klientů Rodinného centra
Pexeso. Jeho označení a naplnění plně koresponduje s tím, co již od samého počátku Pexeso nabízí
a zajišťuje. Konkrétní témata odrážejí všednodenní situace, které jednotlivec i rodina překonávají.
Projekt je koncipován formou sociální práce, která na odborné úrovni podporuje řešení problémů
v mezilidských vztazích, umožňuje všem lidem plně rozvinout své možnosti a obohatit jejich životy.

Činnostia okruhy, které se již rozběhly:
•Projekty mírnící izolovanost
•Projekty související s pracovním trhem
•Práce se sociálně handicapovanými
•Sbírky pro sociálně potřebné
•Podpora mezigeneračních projektů
•Podpora specifických témat

Projekt Přes překážky staví na principech rodinné svépomoci, vzájemné službě a naslouchání,
výměně zkušeností a laického poradenství. Těmto principům dodává odbornost kvalifikovaný
koordinátor projektu, jehož úkolem je „podání pomocné ruky“ v podobě konzultace a následného
společného hledání cesty pro řešení komplikovaných životních situací v návaznosti na další
odbornou pomoc.
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DĚKUJEME VŠEM

Chtěli nám pomoci, chtěli nás podpořit. Děkujeme, žádná částka nebyla malá, 
žádná věc nezůstala bez užitku.

MPSV (podpora projektu „Pojdťe s námi do Pexesa“)

MŠMT (podpora projektu „Dospíváme s Pexesem“)

MČ Praha-Zbraslav (podpora neziskovým organizacím a grantová podpora)

Nadace Arbor Vitae (podpora Dětského klubu-školičky)

RFE/RL (počítačové vybavení)

Nakladatelství Synergie-Gajdošovi (finanční příspěvek, flip-chart, věšák)

P.Kartnerová-Boutique Brasil (stálé finanční příspěvky)

South Prague Net (poskytování internetového připojení zdarma)

J.E.S. (ochotná „elektro“ pomoc)

NMS (tisk materiálů, zápůjčky projekční techniky)

p.Míková (vánoční stromeček)

Růžička Tomáš (finanční příspěvek)

p.Zahrádková (presovač)

p.Šamárek (truhlářské práce)

Michálková Marcela (gril)

p.Petrůjová (kytara)

Vejpustkovi (stany)

Manželé Ševčíkovi (finanční příspěvek)

Flejberkovi (Hry a hlavolamy)

Werenyckých (stojan na kola)

MS Top - sdružení Stříbrský (zdarma instalatérské práce)

Firma WITT (finanční příspěvek)

Dvořáčková Katka (výroba lustru)

p.Šimková (dřevěné rámečky)

Hypšová Veronika (kancelářské odkladače)

Jankovi (karton papíru do kopírky)

Malá (kancelářské průhledné desky)

p. Hamerská (fotoaparát, kuchyňský dřez, výtvarné potřeby, hračky aj.) 

Všem, kteří nám věnovali hračky do herny:
p.Štěchovský, Juřinovi, p.Peřinová, p.Kubešová, p.Šlamborová, p.Hanušková, Macků Kamila, 
Dvořáčkovi, p.Rubešová
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PŘÍLOHA 1: Přehled kurzů dle věkových kategorií

Kurzy pro děti 0-4 leté 
Cvičení rodičů s dětmi od 6 měsíců do 2,5 roku, ve skupinkách podle věku
Muzicírování pro děti 2-4 leté s rodiči
Sportovní hry pro děti 2-4 leté s rodiči
Mix program - výtvarka, tanečky a zpívání pro děti 2,5-4 leté s rodiči

Aktivity jen pro muže
Powerjoga pro muže
Nedělní volná herna nejen pro tatínky s dětmi

Kurzy pro 7-16 leté /řazeno dle dní v týdnu/
Orienťák pro školáky 7-9 leté
Fit pro děti 7-8 leté aneb hudebně rytmické cvičení
Výtvarné experimentování pro 10-16 leté /včetně přípravy na výtvarné školy/
Keramická dílna pro 6-10 a 10-15 leté
Streetdance pro holky i kluky 12-16 leté
Kroužek pokustonů a kutilů pro děti 6-8 leté
Pexo klubovna pro školáky a mládež
Žonglování pro děti a mládež 7-13 let aneb učíme se s diabolem a flowersticky

Kurzy pro děti 4-7 leté /řazeno dle dnů v týdnu/
„Sportovky, aneb objev svůj talent“ - sportovní a míčové hry pro děti 5-7 leté
Muzicírování pro děti 4-5 leté s rodiči
Výtvarka pro děti 3,5-5 a 6-7 leté
Divadelní studio pro děti 4,5-6 a 6-7 leté
Fit pro děti 5-6 a 7-8 leté, aneb hudebně rytmické cvičení
Hudební příprava na talentové zkoušky do ZUŠ pro děti 5 -7 leté
Sportovní hry pro děti 3,5-5 leté
Školička- dopolední dětský klub pro děti od 1 do 5 let BEZ přítomnosti rodičů
Grafomotorika pro předškoláky
Tanečky pro děti 3-4, 4-5, 5-6 leté
Angličtina hrou pro děti 4-5 a 5-6 leté s rodiči

Kurzy pro dospělé od 16-ti let /řazeno dle dní v týdnu/
Čineng Či Kung /Zhineng/ - zdravotní typ tai-chi pro všechny 
PC kurz /Word, Excel/ pro pokročilé i začátečníky
Powerjoga s Danielou Markovou
Powerjoga s Monikou Žítkovou
Keramický ateliér 
Kickbox 
Pilates pro dospělé
Zumba 
…aby záda nebolela - zdravotní cvičení 
Tanec pro ženy - lady dance
Atelier kresby a malby pro dospělé
Joga 
Joga pro těhotné
PC grafika a úprava digitální fotografie pro začátečníky
Powerjoga pro muže
Pilates se Sárou Puchowskou
Powerjoga s Radkou Hanákovou
Břišní tance pro ženy s možností hlídání dětí 25



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
prostory rodinného centra
ulice Žabovřeská 1227, Praha‐Zbraslav 156 00
e‐mail: pexeso@pexeso.org 
webové stránky: www.pexeso.org a facebook: 
www.facebook.com/rodinnecentrumpexeso
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