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ÚVODNÍ SLOVO 

Pexeso je stolní hra, na jejímž začátku je mnoho neznámého, neodhaleného. Jen ten, kdo se nebojí a s chutí se vloží do 
hry, zvolí dobrou strategii a má i trošku toho příslovečného štěstí, nakonec vyhrává. Právě tak se při retrospektivním 
pohledu na rok 2011 díváme my. 

Po relativně krátkém období klidu nás čekala opět změna v podobě dalšího stěhování. Tentokrát však o to těžšího,  
že jsme se kvůli nedostatku vhodných obecních prostor museli přesunout do prostorů s komerčním nájmem.  

Pomineme-li obtížné hledání místa, odpovídajícího velikostí a zázemím, nebyli jsme si jisti hned několika věcmi: zda 
Pexeso na nové adrese ufinancujeme, zda udržíme stávající klienty a v neposlední řadě jestli vůbec ještě máme sílu 
vytrvat. Díky nadšení a náklonnosti mnohých sympatizantů jsme nakonec tento krok zvládli a vy dnes držíte v ruce 
výroční zprávu našeho sdružení za rok 2011.  

             Vaše Pexeso 

 

KDO JSME 

Jsme tu pro děti, dospívající i dospělé.  

Jsme místem setkávání, vzdělávání, pomoci a dobré nálady.     

Jsme tu, abychom naplňovali vaše i naše očekávání.  

Jsme občanské sdružení z Prahy - Zbraslavi. 

 

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, směřující 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 

 

HISTORIE V DATECH  

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 (farmářských trhů),  
             stabilizace a zlepšování provozních a programových činností 
 

2011 – PEXESO je jedním ze zakládajících členů Unie center pro rodinu a komunitu, je zahájena spolupráce s Černým 
divadlem Jiřího Srnce, dochází k rozvoji Zbraslavských jarmarků, stabilizuje se chod organizace v nových ekonomických 
podmínkách (enormní nárůst provozních nákladů) spojených se stěhováním do nových komerčních prostor  

 

BEZ LIDÍ BY NEBYLO PEXESO 

Základním pilířem činnosti Pexesa jsou lidé, kteří se chtějí spolupodílet na věcech kolem nás a být aktivní součástí 
občanské společnosti. Činnost Pexesa je postavena na jejich nadšení, energii, nápadech a pomoci. Na lidech, kterých si 
vážíme a kterým říkáme naši dobrovolníci. Dobrovolníci u nás nejen pracují a tvoří, ale jsou také hýčkáni  
a organizováni v rámci Klubu dobrovolníků. 

 
 



 

 4 

Klub dobrovolníků 

Klub dobrovolníků byl založen v září 2010. Čítá přibližně 40 dobrovolníků a je otevřen jak aktivním členům, tak těm, 
kteří se na běžné činnosti Pexesa již každodenně nepodílejí, přesto se však - podle možností - občas aktivně zapojí,  
ať již přiložením ruky k dílu, anebo radou či inspirací. Klub svým členkám a členům nabízí pospolitost, získávání nových 
znalostí a kompetencí, možnost pravidelně se setkávat na formálních i neformálních akcích a zároveň využívat výhod 
Klubu. 

Všichni členové a členky Klubu dobrovolníků mohou využít klubových výhod v podobě sníženého vstupného na různé 
akce a přednášky, nabídky uzavřených akcí, přednášek, výtvarných dílen nebo možnosti uspořádat rodinnou oslavu 
v prostorách centra. Dobrovolníci mají možnost si přednostně vybrat z nabídky kurzů za výhodnějších finančních 
podmínek.  

Se vznikem Klubu vznikla i pozice koordinátora dobrovolníků, který nejenže připravuje akce pro dobrovolníky,  
ale zejména zajišťuje komunikaci mezi členy a vedením rodinného centra.  

Samostatnou skupinou jsou tzv. Pekařky, které denně dodávají do Pexesa výborné domácí koláče, buchty a jiné dobroty 
pro naše návštěvníky. V září se skupina výrazně obměnila, ale výtečné koláčky zůstaly a s nimi i příjemná atmosféra 
útulného a pohostinného prostředí.  

Neméně podstatnou skupinou jsou sympatizanti Pexesa. Lidé, kteří nemají čas ani možnost aktivně se přidat, přesto nás 
podporují svou přízní a zájmem o dění  v Pexesu. Poskytují nám zpětnou vazbu, často pomohou zajímavou radou nebo 
postřehem, a i to je pro nás velmi důležité.    

(Klub dobrovolníků) 

Svých dobrovolníků si velice vážíme a všem děkujeme za jakoukoliv pomoc. 

Dobrovolníci spolupracující pravidelně/každodenně  

 Mgr. Michaela Bernardová (vedení sdružení, koordinace, logistika, 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 (PR, komunikace a meziprojektová koordinátorka) 

 Ing. Marta Werenycká (logistika programů pro školáky a mládež, provozní) 

 Mgr. Marcela Michálková (koordinace dobrovolnictví, Klub dobrovolníků) 

 Ing. Jana Bohuslávková/Olga Machková (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) 

 Jana Gajdošová (koordinace projektu Přes Překážky) 

 Jana Žilková (účetnictví) 

 Mgr. Jana Handrejchová (koordinace Zbraslavských jarmarků) 

 Mgr. Tereza Juřinová (grafika) 
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Další dobrovolnice a dobrovolníci, kteří spolupracují na přípravě jednorázových akcí nebo zajišťují chod Pexesa:  
Balvínová Nataša, Banszelová Michaela, Brázdová Klára, Bernard Jan, Coling Liz, Černý Boris s rodinou, Drašarová Dana, 
Dusbábková-Špinarová Jana, Fillová Jana, Gasior Alan, Flejberková Štěpánka, Habalová Markéta, Hamerská Petra, Handrejchová 
Jana, Hypšová  Veronika, Hofmeisterová Jitka, Petrová Helena, Chumová Jana, Janková Simona, Jirkovský Ondřej, Knošková Jitka, 
Kobera Karel, Koukola Martin a Anna, Kůstková Tereza, Malá Zuzana, Malý David, Malá Darina, Marková Daniela, Musilová Hana, 
Niedermayerová Jana, Nykelová Lenka, Pavlas Tomáš, Pavlasová Lenka, Parusová Martina, Peroutová Daniela, manželé Lenka  
a Michal Peške, Rejnová-Rubková Eliška s manželem, Říšská Magdalena, Říšský Jaroslav, Sýkorová Eva s manželem, Ševčíková Radka 
s manželem, Šimoníčková Regina, Talpová Martina, Štefíková Radka s manželem, Šupková Pavla, Vašáková Jana, Vítů Klára, 
Vejpustková Monika, Vejpustek Libor, Votavová Klára, Werenyckyj Roman, Zájedová Lída, Zapletalová Hana, Zývalová Aneta, 
Vanoušková Iva a Amálie, Rybková Martina.  

Naše Pekařky: 

Balvínová Nataša, Beerová Kateřina, Drašarová Dana, Havlátová Michaela, Hlubinková Lenka, Fillová Jana, Juřinová Tereza, Malá 
Zuzana, Mášová Michaela, Megelová Jana, Michálková Marcela, Poláková Jana, Petrová Helena, Rejnová Rubková Eliška, Říšská 
Magdalena, Slavíčková Helena, Sýkorová Eva, Šlehoferová Romana, Šupková Pavla, Vašáková Jana, Vejpustková Monika, Werenycká 
Marta, Zájedová Lída, Žilková Jana.  

(Setkání dobrovolníků – tvořivá dílna) 

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  

Výkonným orgánem naší neziskové organizace 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 

Květa Carzoli (do 10/2011) 

Helena Slavíčková (od  10/2011) 
 

Běžný chod organizace je řízen 9členným realizačním týmem. Každý člen realizačního týmu zastupuje jednu pracovní 
skupinu. Realizační tým zajišťuje běžnou denní agendu, koordinuje projekty i spolupráci všech, kteří se na chodu 
organizace podílejí. Navrhuje, plánuje, uskutečňuje projekty a informuje o činnosti organizace. V rámci pracovních 
skupin se profilují jednotliví dobrovolníci. Běžným jevem je zapojení jednoho dobrovolníka do více pracovních skupin 
dle osobních zájmů či odbornosti. 
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Pracovní skupiny  

Michaela Bernardová – prokomunitní skupina 

Květa Carzoli – finance a fundrasing 

Helena Slavíčková – PR a marketing 

Lenka Klímová – program a řízení lidských zdrojů 

Marta Werenycká – program a provoz 

Jana Gajdošová – sociální projekt Přes Překážky 

Jana Handrejchová  - projekt Zbraslavské jarmarky 

Michaela Gasior – tvůrčí skupina 

Marcela Michálková – Klub dobrovolníků 

 

 

Při své činnosti využívá Pexeso služeb konzultantů (bez nároku na odměnu), a to zejména v oblasti právní, daňové, 
technicko-provozní a sociální.  

Mgr. Pavla Šupková, Mgr. Martina Parusová a Mgr.Ševčík (právní konzultace), Mgr. Klára Brázdová (konzultace-sociální projekt), 
Mgr. Alžběta Benčová (konzultace - sociální projekt), Ing. Arch. Jitka Hofmeisterová (konzultace -architektura, stavební úpravy), 
Mgr. Lenka Pavlasová (konzultace-vzdělávání), Ing. Alena Dřímalová a Ing.Vladimír Žilka (konzultace daně, účetnictví) 
 

Pexeso jako zaměstnavatel - placené pozice: 

Při svých činnostech se vždy snažíme vytvářet stabilní zkušený tým a tím nabízet pracovní a rekvalifikační příležitosti 
zejména pro znevýhodněnou skupinu žen na mateřské a rodičovské dovolené či pečující o malé děti (touto cestou se 
jim snažíme usnadnit návrat do zaměstnání).  

Personální finanční prostředky získáváme zejména z grantů MPSV a MŠMT a v případě příznivých finančních podmínek 
z vlastních zdrojů.  

V roce 2011 se nám podařilo zaměstnat 6 lidí na částečný úvazek a poskytnout pravidelný přivýdělek přibližně  
50 lektorům a 4 pracovníkům supportu (úklid, údržba, IT služby, účetní), především ze Zbraslavi a blízkého okolí. 

Fungování sdružení by však nebylo možné bez aktivních dobrovolnic a dobrovolníků, kteří vykonávají zdarma další 
činnosti, nepostradatelné pro existenci organizace této velikosti. 

 

ROK 2011 

Rok 2011 lze rozdělit do tří částí: 

● “Rozlet“ – v tomto období jsme odstartovali několik nových projektů a nabídli klientům pestrý program. 

● “Bouře“ – začala výpovědí z našich stávajících prostor a snahou přesvědčit vedení obce o nerealizovatelnosti 
záměru rychlého a levného zhodnocení tohoto objektu pro mateřskou školu. Pokračovala snahou o odložení 
výpovědi, dokud reálně nezačnou přípravné práce pro obcí plánovanou rekonstrukci a vyústila v nelehké  
a rychlé hledání nových, vyhovujících prostor. 

● “Přistání“ – po neúspěšných jednáních jsme zakotvili v nových prostorech, které sice pro nás znamenaly velké 
finanční riziko a velkou nejistotu, ale umožnily nám pokračovat v naší činnosti. Již pošesté jsme se stěhovali  
a renovovali jsme. Nový semestr byl zejména o snaze udržet si naše klienty, stabilizovat chod organizace  
a hledat nové finanční zdroje k pokrytí nárůstu nákladů na pronájem. 

Samostatnou kapitolou pak jsou avizované změny v podpoře neziskových organizací našeho zaměření, které vycházejí 
ze změn chystaných Ministerstvem práce a sociálních věcí, na které se připravujeme a o kterých jsme  
od začátku roku 2010 průběžně informovali naši městskou část. Jedná se o zrušení podpory volnočasových aktivit ze 
strany ministerstva a přesun této agendy na místní úroveň, přičemž ministerstvo nadále předpokládá pouze podporu 
sociálně zaměřených projektů. Na tyto změny nejvíce reaguje rozšíření a posílení projektu Přes Překážky (jedná se  
o projekt s pro-sociální náplní).  

V roce 2011 se rozjel náš další nový společensko-komunitní projekt: oživení a otevření Černého divadla Jiřího Srnce, 
které sídlí na Zbraslavi. 

Díky dotaci z Ministerstva životního prostředí jsme také obohatili a dovybavili náš druhý celozbraslavský komunitní 
projekt: Zbraslavské jarmarky (farmářské trhy). 

Byl to nelehký rok, rok velkých změn a novot.  Někdy nevím, jak a kde se bere ta nekonečná energie a nadšení, které 
nás ženou dál. Díky za ně! 

         Lenka Klímová, 
        místopředsedkyně sdružení 
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 VÝHLED DO ROKU 2012 

Rok 2012 dostal řadu cejchů, ještě než se narodil. Byla mu naložena mnohá očekávání dříve, než se rozhlédl kolem. 
Nemám v úmyslu jej přetěžovat neskromnými aspiracemi, přesto věřím, že se nám povede zrealizovat několik záměrů, 
které jsme na něj i na sebe přichystali.  

V první řadě se chystáme vyjednávat se zástupci MČ Zbraslav – budoucím majitelem objektu, v němž od roku 2011 
působíme a kde bohužel platíme pro nás (jako pro neziskovou organizaci) zdrcující nájem. Od těchto jednání očekáváme 
zajištění podmínek pro fungování Pexesa jak po finanční, tak i dlouhodobé časové stránce.  

Také se těšíme, že rozšíříme své možnosti v poskytování pro-sociálních služeb v rámci projektu Přes Překážky. V tomto 
směru se snažíme o registraci sociálně právní ochrany, která nám v mnohých ohledech umožní vyjít vstříc jak přímým 
zájemcům o projekt, tak i potřebným rodinám.  

(Lampiónový průvod – vystoupení kurzu Pokustónů) 
 

Nejdůležitější očekávání však máme směrem k sobě samotným, našemu týmu a novým lidem, kteří mezi nás přijdou. 
Věříme v sílu skupiny, věříme v sounáležitost, komunitu, dobrovolnictví a zájem o život kolem nás.  

Těším se na rok 2012 prožitý v místě, kde je přátelská atmosféra, kde platí dané slovo, kde úcta má svou váhu, kde se 
něco musí, jiné může a další by se mělo. V místě, kde se lze opřít o vlastní hrdost, kde je možné vytvářet něco nového. 
Věřím, že se v tomto roce budeme potkávat se svými nejbližšími, blízkými i těmi, kteří jsou vzdálenější než vzdálení. 
Radovat se z jejich jedinečnosti, jinakosti a stejnosti. Nechat se okouzlovat jejich nadšením, nápady  
a stylem. Mít chuť a možnost diskutovat, zažít ztřeštěné i seriozní okamžiky, zasmát se i dojmout.  

Je to hezký výhled, tím spíš, že tohle všechno je možné. A proto se na nový rok s Pexesem opět těším! 

Michaela Bernardová, optimistka,  
ředitelka sdružení 

 

PRAVIDELNÝ PROGRAM 

Stěžejní činností rodinného centra je pravidelný program, který se skládá z pestré nabídky kurzů pro 3 věkové skupiny: 

● kurzy pro rodiče s dětmi (cca do 6 let věku) 

● kurzy pro děti od 6 let (školáci) 

● kurzy pro dospělé (15 let a více) 

Kurzy probíhají 5 dní v týdnu, a to jak v dopoledních, tak v odpoledních hodinách. Nabídka je velmi pestrá a zaměřuje se 
na pohybové, výtvarné a pedagogicko-vzdělávací činnosti. Programová nabídka je řízena dvěma programovými 
koordinátorkami a cca 50 lektory. Během kurzů funguje celodenní recepce, kde se střídají dvě recepční. Centrum svým 
klientům nabízí tělocvičnu, klubovnu s klavírem, hernu, jídelnu a výtvarný ateliér (včetně vlastní keramické pece). 
Součástí je i přilehlý venkovní prostor, kde mohou klienti využívat dětské hřiště, pískoviště a posezení na zahrádce. 
 



 

 8 

 I . semestr / % z celku II . semestr / % z celku 

Počet kurzů 69 67 

     Děti do 6 let 31 / 45 % 26/ 39 % 

     Děti 6 – 15 let 13 / 19 % 15 / 22 % 

     Dospělí 15+ let 25 / 36 % 26 / 39 % 

Pozn. z celkového počtu kurzů v daném semestru 

Včetně: 1x Pexoklubovna pro školáky, 3x volná herna, 3x nebo 2xdětský klubík-školička 

 

Přehled návštěvnosti za druhý semestr/dle klientů 

 Počet kurzů  67 

 Počet obsazených míst  643 

 Počet unikátních klientů 554 

      dětí do 6 let 179 

      dětí 6-15 let 80 

      dospělí 15+ let 227 

     dospělí jako doprovod  68 

 

Pravidelný program kromě kurzů nabízí celou řadu tematických přednášek/seminářů zaměřených na rodinu  
a na témata s tím úzce související: výživa, výchova, zdraví, rekvalifikace apod.  

Za rok 2011 jsme uspořádali 18 přednášek, seminářů a besed s průměrnou návštěvností 9 osob/přednášku. 

Vybíráme: Aromaterapeutické masáže miminek, Alternativně proti zimním chorobám, Kurz vázání šátků, Sourozenecké 
vztahy, Setkání rodičů dětí autistického spektra, Jak přežít svou lásku k jídlu, Meditace spojených srdcí. 
 

PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO DĚTI OD 0 DO 6 LET VĚKU (V DOPROVODU RODIČŮ I BEZ NICH) 

Nabídka kurzů a přednášek pro rodiče s dětmi je rozšířena o Dětský dopolední klubík, tzv. Školičku, a pravidelný prostor 
pro setkávání  nejen dětí, ale zejména jejich rodičů - tzv. Volnou hernu.  

 Dětský dopolední klubík - Školička je určena nejmenším dětem. Jedná se o pravidelné dopoledne nabité 
programem bez přítomnosti rodičů. Klubík je určen pro děti ve věku od 1 do 5 let. Je otevřen 3x  
(I. semestr) / 2x týdně (II. semestr) v dopoledních hodinách od 8:30 do 12:30. Klubík lze využívat jak 
pravidelně, tak i nárazově (podle potřeb rodičů). 

 Volné herny včetně nedělí nabízejí rodičům s dětmi prostor ke hře a setkávání. 

  

(Volná herna) 
 



 

 9 

Nedílnou součástí našich aktivit je poskytování prostor rodinného centra pro rodinné oslavy. V roce 2011 se zde 
uskutečnilo 33 oslav (tj. 1,6 oslavy na víkend včetně prázdnin). 
 

Ukázka některých kurzů: 

● Cvičení a masáže miminek 

● Cvičení rodičů s dětmi  

● Muzicírování 

● Flétna – Veselé pískání 

● Sportovní hry 

● Angličtina hrou 

● Tanečky 

● Fit a základy aerobiku 

● Moderní a baletní tanec 

● Keramika 

● Výtvarka 

● Hra na klavír 
 

PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO DĚTI A ŠKOLNÍ MLÁDEŽ (OD 6 LET VÝŠE) 

Nabídka aktivit pro děti od 6 let a dospívající mládež spadá pod souhrnný projekt DOSPÍVÁME S PEXESEM, 
podpořený i v roce 2011 grantem MŠMT a nově Magistrátem hl. m. Prahy. 

V létě 2011 jsme se přestěhovali do menších prostor, a přesto jsme ve druhém pololetí otevřeli více kurzů a podařilo 
se nám oslovit více školáků (74 dětí týdně vs. 80 ve druhém semestru).  

Ukázka některých kurzů: 
● Keramika 

● Výtvarný ateliér 

● Street dance 

● Zumba 

● Atletika 

● Sebeobrana 

● Moderní a baletní tanec 

● Pokustóni 

● Animovaný film 

● Hra na klavír 

 

Pexoklubovna  

Pexoklubovna je volnočasový klub, kde mohou školáci trávit svůj volný čas v bezpečném prostředí a podle svých 
představ. Za přítomnosti dospělého lektora, který je dětem průvodcem i rádcem, mohou využít veškerý prostor  
a vybavení Pexesa. V roce 2011 bylo uskutečněno 32 pátečních odpolední a přišlo 175 návštěvníků. Vstup je vždy 
zdarma. V plánu je rozšíření provozu na každé odpoledne v týdnu. Školáci se přirozeně účastní i celorodinných akcí, 
těch se v roce 2011 zúčastnilo přes 330 dětí starších 6 let. 

V rámci klubu se nárazově konaly například tyto akce: Atletická odpoledne, Zumba pro školáky, Turnaj v šipkách.  
Za zmínku stojí také natáčení TV Metropol během workshopu o zdravé výživě "Jez zdravě a máš to navždy v postavě  
i v hlavě”. TV Metropol se pak do Pexesa vrátila ještě jednou, tentokrát na kurz pro rodiče s dětmi, a připravila 
reportáž o masáži miminek. Lektorka kurzu pak byla hostem prosincového vysílání. 

   (Kurz - Pokustóni) 
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Workshopy 

15 workshopů, celkem podpořeno 117 dětí.  Vybíráme: Sebeobrana pro školáky, Výtvarné experimentování, 
Hokuspokusy, Atletické odpoledne, Jez zdravě a máš to navždy v postavě i v hlavě, Jarní víceboj, Péče o pleť v období 
dospívání atd. 
 

Letní program - příměstské tábory 

Tábory pořádáme již druhým rokem za podpory grantů Magistrátu hlavního města Prahy. 
 

2x Letní příměstský tábor délka  1 týden celkem 63 školáků 

1x Velikonoční příměstský tábor délka  2 dny celkem 5 školáků 

1x Podzimní příměstský tábor délka  2 dny celkem 7 školáků 

V rámci tábora je zajištěno stravování a odborný dozor. Součástí programu jsou tvořivé a pohybové aktivity a celodenní výlety.  

 

PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO DOSPĚLÉ (OD 15 LET VÝŠE) 

V rámci kurzů pro dospělé je u dopoledních kurzů nabízeno hlídání dětí v duchu hesla: "Máma cvičí, dítě si hraje". 
Tato služba byla nabízena u čtvrtiny všech kurzů pro dospělé.  
 

Ukázka některých kurzů: 

● Zumba 

● Powerjoga 

● Keramika 

● Tanec pro ženy 

● Pilates 

● Atelier kresby a malby 

● … aby záda nebolela 

● Joga 

● Břišní tance 

Specifickým kurzem v nabídce pro dospělé je Powerjoga pro muže, kterou navštěvuje 12 klientů.  

 

VÍKENDOVÉ AKCE – AKCE PRO CELOU RODINU 

 Součástí celoročního programu Pexesa jsou jednorázové akce pořádané dobrovolníky z řad členů, rodičů a příznivců 
našeho rodinného centra. Při realizaci těchto aktivit se snažíme spolupracovat s ostatními neziskovými organizacemi 
a podnikatelskými subjekty na Zbraslavi. Jednorázové akce připravují členové Tvůrčí skupiny, kteří se také podílejí na 
organizování dalších významných akcí, jako je například DDPP – neboli Den dárců a přátel Pexesa.  

(Podzimnění) 
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Náplní a zaměřením našich aktivit se snažíme oslovit celou rodinu a vtisknout akcím kulturní, 
sportovní nebo vzdělávací charakter. Průměrná návštěvnost se pohybuje kolem osmdesáti účastníků, ovšem 
některých, především tradičních akcí se pravidelně účastní i přes 200 osob (Lampiónový průvod, Předvánoční 
veselice). Naše "Jarnění, Čarodějnice a Podzimnění" se opírají o tradiční svátky a lidové obyčeje. Dalšími akcemi pro 
rodiče jsou např. Jarní a Podzimní burza dětského oblečení či přehlídka činnosti Pexesa formou Akademie, na které 
se představují jednotlivé kurzy. Ta letošní se uskutečnila na scéně Černého divadla Jiřího Srnce. Ryze kulturní akcí pro 
dospělé je velmi oblíbená Plesotančírna. Sportovní nadšence pravděpodobně oslovil Geocaching bez navigace 
(orientační závod za pokladem). Na závěr školního roku se pro rodiče s dětmi uskutečnil Pohádkový les, tentokrát 
obohacený o mobilní lanové mini-centrum. 

 

PŘES PŘEKÁŽKY – PROJEKT SOCIÁLNÍ POMOCI 

„POMOZ MI, ABYCH SI POTOM MOHL POMOCI SÁM.“ 

Projekt Přes Překážky je aktivitou, která se formuje už od roku 2006 a zabývá se všednodenními tématy jednotlivců, 
skupin a komunit. Pomáhá na odborné úrovni rozvinout vlastní možnosti při řešení nejrůznějších  životních situací. 

Projekt Přes překážky lze za rok 2011 rozdělit do tří bodů: 

● dlouhodobé projekty (v tomto roce již realizované) 

● jednorázové aktivity 

● projekty v přípravné fázi 
 

Dlouhodobé projekty: 

 Spolupráce s Dětským domovem Charlotty Masarykové:   

V letním semestru (leden až červen 2011) navštěvovalo 8 - 12 dětí z dětského domova ve věku 2 - 5 let dva kurzy 
muzicírování. Děti se učily novým písničkám a během této doby měly možnost zažít blízkost dětí vyrůstajících  
v rodině, nasát péči a lásku jiných maminek i tatínků.  Tato zkušenost jim poskytla příležitost zpracovávat prožitky 
a informace přicházející ze světa přesahujícího jejich dětský domov. 

(Předvánoční veselice) 

 Spolupráce s OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) Prahy 16 : 

V zimním semestru (září 2011 až leden 2012) navštěvovali klienti sociálního odboru zdarma kurzy pro děti.  

 Spolupráce s o.s. Rytmus: 

V červnu 2011 u nás vykonávala klientka této organizace, která pracuje s lidmi se znevýhodněním, studijní praxi.  

 

 

 



 

 
12 

 Poradny v Pexesu: 

Od října 2011 v rodinném centru funguje sociální poradna, poradna dětské psycholožky, personální a finanční 
poradce, mediační a výživová poradna. Cílem je poskytnout klientům možnost řešit s odborníky obtížné životní 
situace přímo v bezpečném prostředí rodinného centra.  

 Podpora specifických témat: 

Projekt na podporu skupin občanů řešících specifická témata. V listopadu 2011 proběhla schůzka rodičů dětí  
s poruchou autistického spektra.  Podporujeme projekt Rodiče vítáni – formou prodeje odborné publikace 
zabývající se vztahem škola-rodič-žák. 

Jednorázové aktivity: 

Červen 2011 -  zábavné odpoledne pro děti z Dětského domova Charlotty Masarykové Zbraslav spojené s divadélkem 
a výtvarnou dílnou.  

Červenec 2011 – Spolupráce s organizací Helpless Zbraslav. Klientka této společnosti využila možnosti bezplatné 
účasti svého dítěte na obou letních příměstských táborech.  

Prosinec 2011 -  Sbírka hraček pro dětské oddělení FN Motol. 

Prosinec 2011 – Spolupráce s o.s. HoSt ( Home Start ČR). Sbírka hraček a oblečení pro klienty této organizace.  

Prosinec 2011 – účast dětí z Dětského domova Charlotty Masarykové Zbraslav na Předvánoční veselici 

Projekty v přípravné fázi: 

Prosinec 2011 - Projekt “Pleteme, háčkujeme a šijeme s Klasem pro nedonošená miminka". Cílem projektu je 
společně s Klubem aktivního stáří na Zbraslavi plést nebo háčkovat (čepičky, svetříky) či šít zavinovačky pro 
nedonošená miminka, na která v obchodech neexistují vhodné velikosti oblečení.  Projekt je součástí aktivit o.s. 
Nedoklubko. 

Říjen - prosinec 2011 – Interaktivní workshopy a přednášky v rámci “VŠ rodinné”. Příprava vzdělávacích přednášek  
a besed, praktických i zážitkových workshopů zabývajících se jak tématy běžného života, tak specifickými oblastmi.  

Říjen - prosinec 2011 – Příprava žádosti o vydání pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Sběr informací  
a podkladů k činnostem rodinného centra, pro které se pověření vydává.  

    (Znovuotevření Divadla Jiřího Srnce) 

 

NÁŠ ŽIVOT V MÍSTNÍ KOMUNITĚ 

O Rodinném centru Pexeso mluvíme jako o rodinném a komunitním, vnímáme se totiž jako sdružení, snažící se  
ve svých projektech obsáhnout život rodiny (každý do nějaké patří), což je vlastně život komunity (větší kombinace 
skupin, rodin, jedinců). Nechceme žít ve svém příjemně zařízeném bytě a “odpadkové koše před vynesením nechávat 
na společné chodbě”. Rádi bychom i tu chodbu vnímali jako prostor, kde žijeme, stejně jako okolí našeho domu, ulici, 
kde náš dům stojí, obec, ve které žijeme, možná kraj a dokonce – při vší skromnosti – Čechy, Evropu…. Nejen proto, 
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že je to, podle nás, takto správně nastavené, ale také proto, že vše se z Evropy opět pomalu přes všechny ty silnice, 
ulice a chodby vrátí k nám do našich pohodlných, příjemných domovů. 

Proto se zajímáme o dění na Zbraslavi a v jejím blízkém i vzdálenějším okolí.  

V roce 2011 se nám v rámci neziskového sektoru podařilo SPOLUPRACOVAT S „PŘÍBUZNÝMI“ ORGANIZACEMI jako 
je Klub aktivního stáří, ZŠ Vladislava Vančury, družina při ZŠ, SK Sport Zbraslav- loděnice, místní Sbor dobrovolných 

hasičů, organizace South Prague Net, TJ Sokol, Helpless, Junák - svaz skautů a skautek ČR - středisko Uragan 
Zbraslav a dalšími. Společně jsme organizovali několik projektů, podporovali se ve svých činnostech nebo si předávali 
zkušenosti a energii.  

V listopadu 2011 se nám po dlouhých jednáních podařilo znovuotevřít další kulturní prostor na Zbraslavi – ČERNÉ 

DIVADLO JIŘÍHO SRNCE, které sídlí na Zbraslavi již řadu let a má své zázemí a zkušebnu v bývalém kině v budově TJ 

Sokol. O to více jsme z toho měli radost, že v tomto roce pan Jiří Srnec oslavil 80. narozeniny a získal medaili Za 

zásluhy v oblasti kultury z rukou prezidenta republiky. Budeme rádi pokračovat v  akcích, jako jsou  Slavnosti Slunce, 

Nedoklubko, Znovuotevření Divadla Jiřího Srnce či Zbraslavské 

jarmarky…  

Zároveň jsme se stali zákládajícími členy UNIE CENTER PRO 
RODINU A KOMUNITU, která dnes sdružuje přes 40 různých 
center a organizací. Unie center podporuje  iniciativy organizací, 
směřující ke zvyšování kvality v různých oblastech 
společenského života. V dubnu 2011 proběhla ustavující valná 
hromada Unie a v říjnu 2011 se realizoval první velký společný 
projekt – "KONFERENCE PRAHA RODINNÁ", která proběhla na 
Magistrátu hlavního města Prahy. Na této aktivitě jsme se podíleli 
nejen jako pasivní účastníci, ale spolupracovali jsme na samotné 
organizaci akce (moderování, příspěvky, práce v pracovních 
skupinách).  

V květnu jsme se zúčastnili dalšího KULATÉHO STOLU NA 
MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, který byl tentokrát 
spoluorganizován se Sítí mateřských center. 

 

 

 

 

  

             (Konference Praha rodinná) 

 

Tradiční akcí, kde představujeme svoji činnost a podílíme se na programu, je BAMBIRÁDA - aktivní prezentace 
občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Třináctý ročník se uskutečnil v Praze na Vítězném 
náměstí – na „Kulaťáku“ 26. až 29. května 2011. 

Další úrovní, kde se snažíme pracovat s komunitou, je KOMERČNÍ SEKTOR. Na Zbraslavi a v jejím okolí je řada 
zajímavých pracovišť a provozů. V roce 2011 se nám podařilo rozjet projekt exkurzí na tato místa a díky němu objevit, 
kolik zajímavého se toho kolem nás děje. Doposud jsme „prozkoumali“ Cementárnu Radotín, ÚJP Zbraslav, 
Anatomický ústav LF UK.  

Podobně zajímavá pro nás byla SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍMI FIRMAMI v rámci realizace nejrůznějších našich projektů, 
např. během Zbraslavských jarmarků. Nelze nepřipomenout ochotu JESu, Restaurace Škoda lásky U Vejvody, či firmy 
Podlahy Kamarád. 

Neméně důležitá je podle nás komunitní angažovanost směrem ke STÁTNÍMU SEKTORU. Stejně jako v předchozích 
letech, tak i v roce 2011 jsme se snažili sledovat projekty a dění na Zbraslavi. Účastnili jsme se zasedání 
zastupitelstva, informovali o jeho výstupech veřejnost, byli aktivní v komisích a výborech, nabízeli spolupráci obecní 



 

 
14 

samosprávě i složkám obecní státní správy. V tomto směru jsme velmi potěšeni spoluprací s Odborem sociální péče 
Prahy 16, který skrze naše sdružení hledá zázemí pro své klienty (respitní péče, výhodné vstupné atd.).  

Pokračovali jsme ve ZBRASLAVSKÝCH JARMARCÍCH, na které se nám podařilo pro obec získat dotaci necelých  
150 000 korun od Ministerstva životního prostředí.  

 

STĚHOVÁNÍ, ANEB SKONČÍ PEXESO?? 

Rok 2011 byl rokem náročným. V únoru jsme se dozvěděli, že se musíme vystěhovat z prostor v Žabovřeské ulici, kde 
jsme se právě vzpamatovávali z nedávné rekonstrukce. Ačkoliv jsme v předchozích pěti letech aktivně upozorňovali 
na nutnost řešení nedostatečné kapacity místních mateřských škol a základní školy, nakonec jsme to byli právě my, 
kdo byl touto situací nejvíce postižen. V březnu jsme obdrželi výpověď s odůvodněním, že tyto prostory jsou 
potřebné právě pro MŠ.  

Protože se nám plány obce na rekonstrukci v urychleném termínu a při nízkých finančních nákladech (obcí 
proklamovaný začátek provozu MŠ od ledna 2012 a celková cena rekonstrukce 2 miliony korun) zdály 
nerealizovatelné, a protože v prostorách Žabovřeské sídlily čtyři velmi dobře fungující neziskové organizace, snažili 
jsme se vést o celé problematice s vedením obce dialog. Šlo nám o to, abychom mohli na této adrese zůstat do doby, 
než budou zhodnoceny a připraveny veškeré kroky vedoucí k rekonstrukci. Na podporu našich snah jsme uskutečnili 
besedy a interpelovali na jednáních zastupitelstva, také jsme sepsali petici, kterou podepsalo 889 občanů a kterou 
jsme vedení obce předali 2.6.2011. (Pozn.: na petici jsme dodnes (březen 2012) nedostali oficiální odpověď. Uplynulo 
12 měsíců od výpovědi a prostory v Žabovřeské stále zejí prázdnotou a projekt MŠ je v nedohlednu). 

Naše snahy o diskusi či o změnu přístupu zůstaly u vedení obce bez odezvy, a tak Pexeso i ostatní neziskové 
organizace musely Žabovřeskou opustit. Zdálo se, že pro naše sdružení půjde o smrtelnou ránu. Prošli jsme přibližně 
tři desítky soukromých, obecních i komerčních objektů na Zbraslavi a hledali prostory, které budou alespoň částečně 
odpovídat našim potřebám a možnostem – objekt dostupný ideálně hned, bez velkých rekonstrukčních a finančních 
nákladů, s přiměřeným nájmem a vyhovující svou velikostí. Díky vstřícnosti Zdravotního ústavu Kolín jsme našli 
útočiště v zadní části polikliniky v Žitavského ulici. Během letních prázdnin jsme financovali a organizovali 
rekonstrukci a stěhování. 1. 9. jsme otevřeli naše rodinné centrum na nové adrese.  

Přesto však každodenní činnost a budoucnost rodinného centra zatěžuje vysoký nájem a plánovaná privatizace 
budovy polikliniky. Proto otazníky v nadpisu této kapitoly jsou a budou ještě dlouho aktuální.    

(Stěhování – práce i zábava) 

 

ZBRASLAVSKÉ JARMARKY 2011 

Vizí projektu, který Rodinné centrum Pexeso pořádá již od září 2010, bylo vytvoření příležitosti nákupu kvalitních 
tuzemských potravin a výrobků (nepřeprodávaných-od přímých výrobců) pro obyvatele Zbraslavi a okolí. Šlo nám  
o vytvoření přirozeného místa k setkávání lidí, ať již starousedlíků či nově přistěhovaných, mladých, starších  
i nejstarších, nakupujících i nabízejících.  
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V roce 2011 proběhlo od jara do zimy 15 Zbraslavských jarmarků včetně dvou adventních, kde prodávalo 18 - 26 
prodejců potravinářský sortiment. Nedílnou součástí byla i sekce s názvem „Kreativárium“ - nabídka  alternativy 
k nákupu průmyslově vyráběných produktů a zároveň možnost Zbraslavanů a lidí z okolí prezentovat  
a prodat svoje nápadité výrobky. Počet prodejců v Kreativáriu se postupně rozrostl (během adventních trhů až do 
dvou desítek). Prostor pro prezentaci a prodej dostaly zbraslavské organizace (Klub aktivního stáří, Rodinné centrum 
Pexeso) i tuzemské neziskové organizace a sdružení (Bona o.p.s., Borůvka, Člověk v tísni, Ledovec, Prosaz, Sananim). 

K podpoře komunitního ducha byl připravován i doprovodný program. V rámci doprovodného programu mohli 
zájemci navštívit tvůrčí dílnu pro děti, divadélko, hudební vystoupení, workshopy, infostánky, výstavy a přednášky 
sdružení i jednotlivců orientovaných na ekologii a zdravý životní styl. Komunitní ráz akce podtrhuje i fakt, že na ní 
spolupracovali místní nadšenci a lokální partnerské subjekty. 

         (Zbraslavské jarmarky) 

Grant MŽP 

Rodinné centrum Pexeso sepsalo grantovou žádost k Ministerstvu životního prostředí (8. výzva Revolvingového  
fondu  -  Podpora farmářských trhů).  

MČ Zbraslav ji jako žadatel podalo a žádost byla v plném rozsahu schválena (celkem 149 583 korun). Z těchto peněz 
byl financován nákup 10 ks dřevěných prodejních stánků, dvou párty stanů pro doprovodný program, dále příprava  
a úklid tržního místa a také dovybavení tržního místa tekoucí pitnou vodou tak, jak to vyžaduje legislativa. V rámci 
projektu byla mimo jiné získána dotace pro atraktivnější doprovodný program a pro propagaci (zejména vytvoření 
webových stránek).  

Forma spolupráce a partnerství 

Rodinné centrum Pexeso, o. s., bylo v roce 2011 hlavním pořadatelem trhů i doprovodného programu.  
MČ Zbraslav byla zadavatelem projektu. MČ zajistila zdarma výtisk letáků, elektřinu, vodu, zveřejnění inzerce  
ve Zbraslavských novinách a poskytla skladové plochy a plochu tržiště zdarma. 
Elektroservis Jambura zajistil elektroinstalaci pro trhy a konzultaci technických elektroinstalačních problémů.  
Cukrárna U Zámku poskytla toalety pro prodejce i návštěvníky. 
Restaurace Škoda lásky nabízela v průběhu trhů menu z farmářských surovin.  
ZŠ Nad Parkem poskytla vyřazené školní lavice pro prodejce.  
Restaurace Patium Zbraslav poskytla hřející lampu na adventní trhy.  
Místní firma Leros poskytla skladovací prostor.  
Jedličkův ústav zapůjčil prodejní stánky (v době před jejich pořízením).  
 
Zbraslavské jarmarky jsou úspěšným projektem, který si vybudovali Zbraslavští občané pro Zbraslavské občany  
s maximální snahou o kvalitní, příjemný, kulturní a společenský ráz této akce. Děkujeme všem spolupracujícím  
a hlavní organizátorce Janě Handrejchové, která spolu s týmem tento projekt nejen vymyslela, postavila  
a zorganizovala, ale všechny prodejce také prověřila a jelikož jarmarky "vybudovala" srdcem, mají svou poezii:).  
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MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 

Pexeso se zapojilo do dvou mezinárodních projektů, organizovaných partnerskou organizací Kreisau Initiative Berlin. 
Prvním z projektů byl „InterGenerationes – Connecting generations across Europe“, kde nás v únoru 2011  
na konferenci zastupovala naše členka/dobrovolnice Liz Coling. Tématem konference byly možnosti mezigenerační 
spolupráce, posílení mezigeneračních vztahů a příklady dobré praxe z několika zemí Evropy. Na tuto konferenci bude 
v roce 2012 navazovat další dlouhodobější projekt, jehož jsme oficiálním partnerem.  

Druhým projektem je stále probíhající mediální projekt „Portal of Good News“, zaměřený na mladé lidi. Tato 
příležitost svedla dohromady mladé zástupce několika evropských zemí, kteří společně pracovali na vytvoření 
internetového portálu, který bude informovat o pozitivních příkladech neformální spolupráce obyvatel sousedících 
zemí: Německa, České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska. Portál www.portalofgoodnews.eu byl uveden do 
provozu začátkem roku 2012. Po celou dobu trvání projektu Pexeso úspěšně a s nadšením reprezentovala Daniela 
Marková. 

                    (Setkání – Portal of Good News) 

 

FINANČNÍ A GRANTOVÁ POLITIKA      
Nedílnou součástí financování a fungování neziskové organizace je kromě finančního řízení i grantová politika  
a fundraising. Rok 2011 byl přelomový v tom směru, že největší donátor – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
(MPSV) v souladu s novou politikou podstatně snížil podporu volnočasových aktivit a tuto podporu se snaží přenést 
do kompetence obcí a městských částí. Naší organizaci tak byla ponížena dotace od MPSV o 44 % oproti roku 2010. 
Bohužel i městská část svoji podporu snížila (oproti roku 2010 o 36 %). Nyní podpora od městské části činí již jen cca 
2 % z našich celkových příjmů. Vzhledem k dalším zvýšeným finančním nárokům po výpovědi z prostor městské části 
a přestěhování se do prostoru s nájmem, který činí 20násobek nájmu v původních prostorách, byl pro nás rok 2011 
finančně opravdu dost náročný. V průběhu roku jsme přešli do velmi úsporného režimu provozu. Snížili jsme na 
minimum jak nákup materiálu a služeb, tak jsme i přistoupili ke snížení mzdových nákladů (děkujeme všem, kteří 
snížení akceptovali a dále vykonávají práci dobrovolnicky). Celkem se podařilo tímto krizovým opatřením uspořit  
cca 20 % nákladů. Organizace však v tomto “krizovém režimu” nemůže fungovat donekonečna. Zvýšili jsme tedy naše 
úsilí na poli fundraisingu a doufáme, že v roce 2012 pocítíme výsledky této práce. Od 10. 12. 2011 máme 
registrovanou veřejnou sbírku u Magistrátu hl. m. Prahy. Více informací o sbírce na konci výroční zprávy. 

http://www.portalofgoodnews.eu/
http://www.portalofgoodnews.eu/
http://www.portalofgoodnews.eu/
http://www.portalofgoodnews.eu/
http://www.portalofgoodnews.eu/
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Stav k ... účetního období k prvnímu dni k pos lednímu dni

AKTIVA

Dlouhodobý majetek 0 0

Krátkodobý majetek 357 874 460 669

Pohledávky

Odběratelé 0 0

Krátkodobý finanční majetek

Pokladna 796 126

Bankovní účty 357 078 438 771

Jiná aktiva celkem

Náklady příš tích období 0 21 772

ÚHRN AKTIV 357 874 460 669

Stav k ... účetního období k prvnímu dni k pos lednímu dni

PASIVA

Vlastní zdroje 110 932 206 971

Výsledek hospodaření

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta  min.let 110 932 206 971

Cizí zdroje 246 942 253 698

Krátkodobé závazky

Dodavatelé 4 938 5 886

Při jaté zá lohy 0 0

Zaměstnanci 0 74 209

Závazky ze soc.zabezp.a  zdr.pojiš tění 0 15 609

Ostatní přímé daně -2 122 7 650

Dohadné účty pas ivní 75 932 0

Jiná pasiva

Výdaje příš tích období 0 0

Výnosy příš tích období 168 194 150 344

ÚHRN PASIV 357 874 460 669

Přehled grantů za rok 2011 

Počet podaných žádostí 10 

Úspěšnost 80 % 

Celková obdržená výše 565 757 

 Pokles o 27 % oproti roku 2010 
 

Projekt Od koho Výše dotace 

Pojďte s námi do Pexesa pro r. 2011 MPSV 310 757  

Pojďte s námi do Pexesa pro r. 2011 Magistrát hl. m. Prahy  90 000 

Dospíváme s Pexesem 2011 – jarní kolo MŠMT 0 

Pohádkový les 2011 MČ Zbraslav 7 000  

Den matek 2011 MČ Zbraslav  0  

Systémová podpora 2011 MČ Zbraslav 50 000 

Školácké workshopy v Pexesu Magistrát hl. m. Prahy 2 000  

Letní příměstské tábory s Pexesem Magistrát hl. m. Prahy 20 000 

Předvánoční veselice 2011 MČ Zbraslav 11 000  

Dospíváme s Pexesem 2011 - podzim. kolo MŠMT 75 000 

 

FINAČNÍ ZPRÁVA 

Rozvaha k 31. 12. 2011 
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Poznámka   

1 Dotace MPSV 310 757 Kč 

 Dotace MŠMT 75 000 Kč 

2 Dotace Magistrátu hl. m. Prahy - oblast sociální 90 000 Kč 

 Dotace Magistrátu hl. m. Prahy - volný čas dětí a mládeže 22 000 Kč 

 Systémová podpora MČ Praha - Zbraslav 50 000 Kč 

 Grantová podpora MČ Praha - Zbraslav:  

 Pohádkový les 7 000 Kč 

 Předvánoční veselice 11 000 Kč 

3 Lektoři na Dohodu o provední práce  

4 Koordinátorky/recepční na Pracovní smlouvu nebo Dohodu o pracovní činnosti 

5 Mzdy koordin. projektů/brigádníci Zbraslavské jarmarky na Dohodu o provedení práce 

6 Lektoři fakturující  

7 Služby - pronájem stánků, doprovodný program Zbras. jarmarků , PR  

* 98 013 Kč zbytek dotace MŽP použit MČ zejména na pořízení stánků a party stanů 

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.)  

 

Z toho: PROJEKT ZBRASLAVSKÉ JARMARKY 

květen-pros inec 2011

PŘÍJMY Kč % Poznámka 15 trhů

Příjmy z vlastní činnosti 1 767 903 75% 220 184

z toho: kurzovné 1 254 859 53%

vstupné do herny, na  akce, da lš í 433 736 18% 220 184 43 775 Kč od města

ostatní 79 308 3% 51 570 Kč dotace MŽP*

Státní dotace a granty 385 757 16% 1 124 839 Kč  od trhovců

Obecní dotace a granty 180 000 8% 2

Nadační/firemní dotace a granty 7 784 0%

Dary 15 810 1%

PŘÍJMY CELKEM 2 357 254      100% 220 184         

NÁKLADY Kč % Poznámka

Odměny lektorů 381 795 17% 3

Mzdy koordinace 344 918 15% 4

Mzdy koordinace DPP 142 631 6% 5 55 975

Mzdy aktivizace 124 000 5% 4

Odvody (Soc. a zdravotní poj.) 161 566 7%

Služby lektorů 291 800 13% 6 1 700

Nájemné 107 185 5%

Opravy/udržování 73 442 3% 4 097

Výtvarné potřeby, pomůcky pro dílny 40 390 2% 3 465

Zařízení, vybavení-pomůcky, hračky 30 750 1% 300

El. energie, vodné, stočné, odpad 130 521 6%

Kancelářské potřeby, tisk, publikace 19 479 1% 1 944

Služby spojů 60 268 3% 18 408

IT, ekonomic. služby 36 878 2% 12 500

Školení 4 288 0%

Úklid/úklidové prostředky 47 988 2% 2 801

Ostatní 142 706 6%

Ostatní služby spojené se Zbr. jarmarky 120 610 5% 7 120 610

NÁKLADY CELKEM 2 261 215      100% 221 800         

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 96 039 -1 616

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011 
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FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ 

Třetím rokem spolupracujeme s firemními dobrovolníky, ať již prostřednictvím společnosti “Byznys pro společnost“ 
(dříve Fórum dárců) nebo přímo s konkrétními firmami. V roce 2011 se firemní dobrovolníci v rámci celosvětového 
dne dobrovolnictví zapojili do naší akce Pohádkový les, dále do akcí spojených s úpravami nových prostor  
a následným stěhováním. 

Děkujeme tímto společnosti Byznys pro život a zaměstnancům těchto společností: 

KPMG, ČSOB, ČS, Siemens, ING, T-mobile a IBM. 

 

PARTNERSKÉ A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 

Asociace samaritánů České republiky - Klub aktivního stáří Česká ženská lobby 

Kreisau Initiative Berlin  Liga otevřených mužů 

Městská část Praha-Zbraslav Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Mateřské a základní školy 

Magistrát hlavního města Prahy Síť mateřských center 

SK Sport Zbraslav Unie center pro rodinu a komunitu 

 …a další neziskové organizace v místě působnosti 

 

 PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A PŘÁTELŮM PEXESA 

Rodinné centrum Pexeso již šest let naplňuje své poslání díky štědrosti dárců a partnerů. Velmi si toho vážíme  
a děkujeme všem, bez nichž bychom takový kus cesty neušli. 

MPSV (podpora projektu „Pojďte s námi do Pexesa“) 
Magistrát hl. m. Prahy (podpora příměstských táborů, programů pro školáky a provozu centra) 
MČ Praha – Zbraslav (systémová podpora, podpora jednorázových akcí) 
MŠMT (podpora projektu „Dospíváme s Pexesem“) 
Zdravotní ústav Kolín (rekonstrukce prostor polikliniky a finanční úleva na nájemném) 
South Prague Net (poskytování internetového připojení zdarma) 
 

p. Vlčkovi (za vstřícné jednání) 
Flejberkovi (DVD Kostičky, dětská CD) 
Kovohutě Příbram (Woodův kov pro kroužek Pokustónů) 
H. Slavíčková (police, krmítko pro ptáčky, fleška) 
p. Rubešová (knížky péče o dítě) 
P. Hamerská (dětské kazety) 
p. Peřinová (puzzle do herny) 
p. Pflegerová (televize) 
p. Klekarová (kytara) 
p. Vanoušková (barvy, ředidla, laky) 
Gasiorovi, p. Megelová a p. Horváthová (hračky do herny) 

p. Novotná (ptačí budka) 
Z. Malá (zrcadlo) 
D. Malá (houpačka) 
p. S. Novotná (gauč) 
V. Hypšová (zvonek ke dveřím) 
p. Ondráčková - Knihkupectví U Stromečku (knihy) 
p. Štoleová a p. Zemánková a p. Suchánková (hodiny) 
rodina Mondelli (police) 
p. Hladíková (finanční dar) 
M. Michálková (multifunkční zařízení HP) 
p. Kubešová (notebook) 

 

Všem, kteří nám věnovali dary na 1. Plesotančírnu, Jarmareční bazar a Předvánoční veselici Pexesa 
 

Všem našim skvělým dobrovolnicím a dobrovolníkům: pomoc organizační, manuální a odborná, pečení, šití, „farmaření“, 
lektorování zdarma či za malou odměnu, atd. 
 

Všem, kdo nám pomohli při našem dalším stěhování a zvelebováním nových prostor: 
Radovan Mach, Míša a Alan Gasiorovi, Daniela Marková, Michael Marek, rodina Vítů, Jana Handrejchová, Vejpustkovi, Balvínovi, 
Simona Janková, Zuzka Malá, Werenyckých, Slavíčkovi, Terka Juřinová, Míša Ondráčková, Martina Vávrová, Regina Šimoníčková, 
Eliška Rejnová, Marcela Michálková, Iva a Amálka Vanouškovy, Jana Špinarová-Dusbábková, Jaroslav Pudil, Štěpánka 
Flejberková, Jitka Švábová, Jitka Knošková, Hana Zapletalová, Jana Fillová, Pavlasovi, Veronika a Tereza Plecháčkovi, Jirka 
Chramosta, Honza Bernard, Karel Kobera, Jana Gajdošová, Milan Rubeš-Česká spořitelna, Eva Sýkorová, Ondřej Jirkovský, 
manželé Chumovi, Radka Hanáková, Lenka Machová, Lenka Peške, Petra Hamerská, Hlubinkovi, Veronika Hypšová, p. Vlček, 
další dobrovolníci/ice a zaměstnankyně Pexesa. 
 

Firmám J.E.S., Podlahy Kamarád, MS top sdružení Stříbrský – topenáři, Boris Černý-truhlář. 
 

Děkujeme za osobní podporu – paní poslankyni Heleně Langšádlové, předsedkyni stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti. 
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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 2011 děkujeme: 

Text výroční zprávy: 
Michaela Bernardová, Květa Carzoli, Jana Gajdošová, Michaela Gasior, Jana Handrejchová, Veronika Hypšová ,  
Lenka Klímová, Marcela Michálková, Helena Slavíčková, Marta Werenycká  
 

Redakce obsahu a textu:  
Helena Slavíčková 
 

Jazyková korektura: 
Veronika Hypšová, Tereza Kůstková 
 

Fotografie použité ve výroční zprávě: 
archiv Pexesa 
 

Grafická úprava:  
Tereza Juřinová, Helena Slavíčková 

http://www.pexeso.org/
http://www.pexeso.org/
http://www.pexeso.org/
http://www.pexeso.org/
http://www.pexeso.org/
http://www.facebook.com/rodinnecentrumpexeso
http://www.facebook.com/rodinnecentrumpexeso
http://www.facebook.com/rodinnecentrumpexeso
http://www.facebook.com/rodinnecentrumpexeso
http://www.facebook.com/rodinnecentrumpexeso
http://www.facebook.com/rodinnecentrumpexeso
http://www.facebook.com/rodinnecentrumpexeso

