Dobrý den,
jmenujeme se Pexeso, narodili jsme se na Zbraslavi a žijeme zde od roku 2006.
První tři roky života jsme fungovali na spontánní vlně angažovanosti, nadšení pro komunitu, čistého
dobrovolničení a snahy přispět k radostnému klokotu v místě, kde žijeme. Hlavním cílem bylo zajímavé,
laskavé a inspirativní trávení volného času s důrazem na jednotlivce, úzkou rodinu a v podstatě i tu
širokou, přátelskou či spolupracující v rámci Zbraslavi. Vedle pohodových okamžiků jsme se začali
seznamovat také s těžkými životními situacemi, jež návštěvníci našich programů prožívali.
Následovalo období, během kterého jsme zjistili, že na mnohé aktivity již nestačíme a není možné je
vykonávat dobrovolnicky. Náš tým se začal profesionalizovat, a to nejen směrem k placeným funkcím,
ale také spoluprací s experty z mnoha oborů. Abychom mohli rozšířit naše aktivity a uspokojit rostoucí
poptávku po našich službách i pro klienty v sociální či finanční tísni, vzdělali jsme se v dotační
problematice a postupně začali spolufinancovat naše aktivity i takto. A naše činnost se začala
rozvětvovat do dvou oblastí.
Původní činnost zůstala – práce s komunitou, dobrovolnictvím, smysluplně tráveným volným časem,
vzdělávacími aktivitami, zájmem o místo, kde žijeme ve snaze odolat jedinečnosti centrální Prahy.
Pokračovali jsme v organizování kurzů, velkých jednorázových akcí, farmářských trhů, přednášek,
příměstských táborů, workshopů apod., a tak se upevňovala PROKOMUNITNÍ ČÁST našich aktivit.
V reakci na potřeby našich návštěvníků jsme začali pracovat na podpoře dětí, potažmo rodin
v nesnadných životních situacích. Postavili jsme tým sociálních pracovníků, psychologů, terapeutek,
lektorů vzdělávání a expertů v poradnách, založili klub s nízkoprahovými prvky, a tak vznikla
PROSOCIÁLNÍ ČÁST našich aktivit.
Oba tyto směry našeho fungování jsme provedli obdobím dospívání a přesto, že jsem si jista jejich
profesionální zralostí, troufám si napsat, že je rozvíjíme neustále až do dnešních dní. Návštěvníci Pexesa
si mnohdy ani nevšimnou, že naše prostory a aktivity nejsou jen zprostředkovateli zábavy
a neformálního vzdělávání, ale také bezpečným prostorem pro nabrání sil v případě, že se dostanou do
těžké životní situace.

Zbraslav je nám domovem, máme dveře, srdce i mysl otevřenou, prosím vstupte, jste vítáni.

Na následujících stránkách se dozvíte více o naší činnosti v roce 2018.
Předchozí výroční zprávy naleznete na www.pexeso.org.

Za Pexeso,
Mgr. Michaela Bernardová
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PEXESO ROK PO ROCE
2005 setkávání nadšenců, první pracovní schůzky, hledání prostorů, první akce
2006 vzniká občanské sdružení PEXESO, stáváme se členy Sítě mateřských center, budujeme zázemí
2007 PEXESO získává ocenění „Společnost přátelská rodině“, žádáme o první dotace, další nový
prostor, nové a nové akce
2008 další prostor, angažujeme se občansky, organizujeme nové akce, vše dobrovolnicky
2009 nové prostory, 100% nárůst všech aktivit, první částečné pracovní úvazky
2010 vzniká klub pro školáky – PEXOklubovna, pořádáme Zbraslavské jarmarky
2011 spoluzakládáme Unii center pro rodinu a komunitu, akce s Černým divadlem Jiřího Srnce,
probíhají Zbraslavské jarmarky, dostáváme výpověď z dosavadních prostor a bojujeme o přežití
2012 získání pověření k sociálně-právní ochraně dětí, dochází k rozšíření sociálního projektu Přes
překážky
2013 roste poradenská činnost, doučování, integrace osob se sociálním znevýhodněním
2014 opět rozjíždíme Zbraslavské jarmarky, organizujeme komunitní akce, posilujeme sociální projekt
2015 před blížícím se 10. výročím organizace trochu bilancujeme: 400 osob na cca 50
kurzech/kroužcích týdně, 56 jednorázových akcí za rok, 14 Zbraslavských jarmarků, 25 hodin sociální
práce, 93 hodin sociální poradny, 126 hodin terapeutických sezení, 5 integrovaných dětí, 22
asistovaných předání dětí, 22 přednášek, 13 seminářů pro pěstouny, 151 hodin klasického doučování
a 110 speciálního vzdělávání dětí, 6 sbírek pro 6 rodin, 175 návštěvníků PEXOklubovny a 17 dotačních
žádostí
2016 ze sdružení vzniká spolek, probíhají oslavy 10 let existence, vznikají nové komunitní akce, poprvé
píšeme žádost o dotaci EU
2017 získali jsme evropskou dotaci, rozšířili svou činnost, rozpočet, tým, administrativu a po celý rok
jsme se v tom snažili najít systém a rovnováhu
2018 došlo k ukotvení systému fungování celého týmu v rámci evropské dotace a dalších dotačních
titulů, začaly a celý rok probíhaly práce na realizaci projektu rekonstrukce budoucího působiště Pexesa
– opět v režimu evropských dotací a související přípravy na stěhování na přelomu roku 2018-19
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JAKÝ BYL ROK 2018
Po turbulentním roce 2017, kdy jsme poprvé řešili vedle všeho, co doposud, ještě plnění evropské
dotace, se zdál být rok 2018 sice nesnadným, ale už relativně ukotveným. Došlo k personálnímu
koktejlu. Přibylo 6 nových pozic a v roce 2018 už to vypadalo, že jsou stabilně obsazeny
a v sounáležitosti s celým týmem rozjíždějí další kolečko v soukolí celé organizace. Vnímám jako velmi
důležité, aby všechny týmy pracovaly ve spolupráci, ohledech, podpoře, inspiraci a respektu. To se
v případě tak veliké organizace a personálních změnách buduje nesnadno, ale je to pilíř fungování
organizace. A jestli se to daří, pak je to dobrým výběrem kolegyň a kolegů a jejich aktivním vkladem
právě do tohoto souputničení. A jelikož tyto řádky píšu zkraje roku 2019, vím, že jim za to patří dík.
Letos jsme také dokončovali a úspěšně dokončili svůj první evropský projekt. Nelze než být na sebe
hrdí. Jsem ráda za všechny členky a členy týmu, kteří k tomu přispěli a zvlášť bych chtěla zatleskat
Hance Markové, jež z pohledu finančního řízení dělala, včetně dvojitého odpíchnutého Lutze, vše, aby
projekt šlapal jako hodinky.
Ve druhé polovině roku 2018 se pozornost celého Pexesa soustředila k přípravám na stěhování. Pod
vedením Lenky Klímové a Dariny Malé probíhaly v podstatě “nácviky” na balení, jeho formu, rychlost
a obsah, stejně jako vybalování. Všechny týmy Pexesa měly svůj plán, jak budou pokračovat, jednotlivci
měli rozdělené místnosti. Stoupala nervozita, a i přes detailní přípravu se neustále objevovaly, ostatně
jako u všech lidských činností, neočekávané komplikace k řešení. Stěhování bylo stanoveno na nový
rok, takže se o něm čtenáři dozvědí až v příští výroční zprávě. Zde bych jen pro jejich klid uvedla –
přestěhovali jsme se v rekordním čase a kvalitě, lze-li to tak napsat.

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2019
Milé čtenářstvo, milý týme, čeká nás další plnotučný rok, společný rok 2019. Během něho bychom měli,
jak jsme již roky zvyklí, svědomitě plnit smlouvy k více než desítce dotačních podpor, jež jsme díky
úspěchu s dobrými projekty pro letošní rok získali. Můžeme se těšit na zábavnou, ale zodpovědnou
a často nesnadnou práci, s níž si jistě poradíme. Práci s klienty všech věků, nálad i povah. Práci s klienty,
kteří k nám budou přicházet za odpočinkem, zábavou, aby se dozvěděli něco nového, aby se pokusili
upravit, co jim v životě nefunguje, aby nebyli sami, aby udělali něco pro druhé. A vedle toho všeho se
musíme přestěhovat, zabydlet a najít rytmus v nových prostorách.
Lze předpokládat, že nastavení prostoru tak, aby logisticky klapal po vzoru švýcarských hodinek, cele
využitý, a přitom nepřeplněný, nebude snadné. Apeluji proto na týmovou solidaritu, konstruktivní
myšlení, flexibilitu, schopnost improvizace, toleranci a trpělivost. Naše dosud skromné zázemí nabude
konečně důstojných parametrů. Moc se těším a volám: ŠTĚSTÍ A RADOST PEXESU DO NOVÝCH
PROSTOR!
S nadšením
Michaela Bernardová,
zakladatelka a předsedkyně spolku
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NÁŠ TÝM
PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Pexeso je spolek, jehož formální strukturu tvoří valná hromada, rada, předsedkyně a členové spolku.
Provozní fungování zajišťuje rada, které je zodpovědný realizační tým (RT), vedený 4 vedoucími
koordinátorkami. Pod tyto koordinátorky spadá 5 pracovních skupin, kde pravidelně pracuje 10
dobrovolnic/ků, dalších 125 dobrovolníků (z 95 rodin) pomáhá při akcích, třeba i na jedné jediné
oblíbené za rok, i za to jsme rádi. Využíváme také 4 odborných dobrovolných konzultantů.
Pexeso zaměstnávalo v roce 2018 na částečné pracovní úvazky 15 osob. Dále s námi spolupracovalo
dalších 123 členů týmu v mimopracovním poměru – lektoři pravidelného programu (40 osob),
podpůrní pracovníci, terapeuti, brigádníci při různých komunitních akcích a Zbraslavských Jarmarcích
(většinou cca 1-10 hodin týdně).

Foto týmu 2018, autor Jana Labuťová
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VÝKONNÁ RADA
Mgr. Michaela Bernardová – předsedkyně spolku, členka výkonné rady
Ing. Lenka Klímová – místopředsedkyně spolku, členka výkonné rady
Ing. Hana Marková – členka výkonné rady
FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FUNDRASING
Ing. Hana Marková – finanční manažerka organizace a EU Projektu
Ing. Květa Carzoli FCCA – Supervizorka
Helena Ebrová – grantový fundraising
Eliška Malíková, Ing. Jana Petrášková, Ing. Marta Werenycká – grantový fundraising – dobrovolnice
Jana Žilková a Ing. Lenka Tůmová – účetní
PROKOMUNITNÍ AKTIVITY
(sportovní, výtvarné, vzdělávací, jednorázové, dlouhodobé projekty)
Ing. Lenka Klímová, Lenka Soukupová, Ing. Radka Hanáková, Lenka Dvořáková, Lenka Jechová, Iva
Šindelková, Ing. Karolína Kučerová, Ing. Andrea Hrvolová, Ing. Jana Csorgo, Ivana Zachariová, Lenka
Ryšková
PROSOCIÁLNÍ AKTIVITY
Mgr. Michaela Bernardová
Sociální pracovnice – PhDr. Danka Zubová, PhDr. Nataša Balvínová, Mgr. Lenka Kernerová, Mgr. et Mgr.
Anna Kudláková, Lucie Solníková, DiS., BcA. Magdaléna Nováková, Mgr. Eliška Dvořáková
Iva Šindelková, Ing. Karolína Kučerová – podpora dobrovolnictví
Mgr. Petra Lišková, Mgr. Kateřina Beerová, Mgr. Michaela Kvasničková – psycholožky, terapeutky
Ivan Olenič – terapeut
PODPŮRNÝ TÝM
Zuzana Malá, Bc. Eva Sýkorová – recepční
Darina Malá – hospodářka a provozní
Mgr. Martina Pecinová, Mgr. Monika Kudweisová – PR
Mgr. Marcela Michálková – web a IT
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STATISTIKA NUDA NENÍ!
V roce 2018 se zúčastnilo našich aktivit 1 747 unikátních návštěvníků/klientů (ze 979 rodin), polovina
těchto návštěvníků se účastnila našich rozličných aktivit opakovaně. Zorganizovali jsme 907 klientům
pravidelného programu (z 530 rodin) průměrně (za oba semestry) 68 kurzů. Dále pak celkem 32
workshopů, přednášek a besed s odborníky pro 324 osob, 23 velkých rodinných akcí včetně Jarmarků
a Vánočních jarmarků pro 3 216 unikátních účastníků, 7 příměstských táborů pro 102 dětí, 1382
odborných intervencí v sociální a psychologické oblasti pro 413 osob, 754 hodin přípravy na vyučování
pro 51 dětí. Dále pak 846 vstupů zdarma do PEXOklubu pro školáky (z 54 rodin) a mnohé další aktivity.
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PROKOMUNITNÍ AKTIVITY
Ano, není to snadné sousloví, ale vyjadřuje vše. Naše činnost je totiž zacílená především na práci
s komunitou čili skupinou lidí. Komunitou v celospolečenském rozměru – podporou angažovanosti
a zájmu občanů o místo na světě, kde žijí. V lokálním měřítku se stejným obsahem, ale v rozšíření na
zdravý patriotismus a propojení s dalšími místními organizacemi. V neposlední řadě pracujeme
s komunitou, vzniklou kolem Pexesa. Té se snažíme zajistit místo pro setkávání, kvalitní trávení volného
času, bezpečné zázemí a inspiraci. Jedná se o rodiny, účastníky kurzů a jednorázových akcí,
vzdělávacích projektů, dobrovolnických klubů apod.
Velkým cílem během aktivit pro děti i dospělé je posilování týmu tak, aby se na kurzech, workshopech
a příměstských táborech nejen seznámili, ale i poznali, spřátelili a nejlépe, jejich přátelské vztahy
přecházely i za hranice Pexesa. Dále se snažíme o práci s komunikací ve skupině, práci s heterogenní
skupinou klientů, koncepční zavádění nových postupů apod.
Ceny aktivit stanovujeme tak, aby klienti volili pro trávení volného času spíše kvalitní program na
Zbraslavi než atraktivní a blízkou Prahu. Snažíme se být efektivní, konkurenceschopní a dostupní.
V případě diagnostikování potřebnosti jednotlivce/rodiny (na základě odborného doporučení sociální
pracovnice Pexesa) poskytujeme jakoukoliv naši službu se slevou, za symbolickou cenu, anebo zdarma.

DOBROVOLNICTVÍ
Dobrovolníky, kteří přicházejí se svými nápady, energií, nadšením, úsilím a činností do Pexesa již po 12
let od jeho založení, se snažíme opečovávat především v rámci Klubu dobrovolníků. Novinkou v roce
2017, pokračující i do letošního roku 2018, bylo získání finančních prostředků na vytvoření pracovního
místa koordinátorky dobrovolníků, což se projevilo zejména ve větší koncepčnosti práce
s dobrovolníky, ať již dospělými, tak juniorskými. Díky této podpoře můžeme každodenně pracovat
s oběma skupinami dobrovolníků, věnovat se jejich motivaci, začleňování do týmu, vyhledávání nových
atp.


KLUB DOBROVOLNÍKŮ je tvořen 94 dospělými a 41 juniorskými členy, kteří opakovaně
přispívají svým časem a úsilím k činnosti Pexesa. V rámci Klubu dobrovolníků jsou připravována
nepravidelná neformální setkání pro obě skupiny členů. V roce 2018 dobrovolníci svou účastí
a pomocí podpořili přes desítku akcí Pexesa, např. Pohádkový les, Lampionový průvod, Knižní
bazar, Burzu dětského oblečení, Halloween pro juniorské dobrovolníky, stěhování do nových
prostor, slavnostní otevírání v nových prostorách organizace, Čarodějnickou stezku, Atletické
závody, aj.



FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ již desátým rokem spolupracujeme s firemními dobrovolníky, ať
prostřednictvím organizace Byznys pro společnost nebo přes personální oddělení velkých
firem. V roce 2018 se firemní dobrovolnice z České spořitelny zapojili při uklízení prostor, mytí
oken a pomůcek pro kurzy.
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PRAVIDELNÝ PROGRAM KURZŮ, KROUŽKŮ, CVIČENÍ
V Pexesu probíhalo v roce 2018 průměrně za oba semestry 68 kurzů týdně (neformálně vzdělávací,
sportovní, taneční i výtvarný charakter) a dále se rozvíjel odpolední Pexoklub pro školáky a mládež
(každý pracovní den). Aktivity jsou rozděleny dle věku, a to pro skupiny: rodičů s dětmi od 3 měsíců,
předškoláků a školáků, večer nebo v ranních hodinách nabízíme aktivity pro dospělé.
Programové aktivity probíhaly v době školního roku, tedy celoročně s výjimkou školních prázdnin,
vzhledem ke snížené poptávce. Přesto jsme i v červenci a srpnu nabízeli několik kurzů cvičení pro
dospělé a děti. Dále pak probíhalo 7 cyklů týdenních příměstských táborů pro předškoláky a školáky,
o které roste neustále větší a větší zájem.
Pravidelný program kurzů se obměňuje každý semestr. Kurzy, o které je menší zájem, jsou
nahrazovány kurzy novými. Kurzy, které posuzujeme jako společensky přínosné (Technik pro chlapce
apod.) se snažíme více prosadit, podpořit, anebo dotovat, abychom je udrželi. Program probíhá každý
pracovní den od cca 8.30 do 21.00.
Dále byla pravidelně k dispozici každý pracovní den Setkávárna, jež provozujeme jako volně přístupný
nezpoplatněný prostor Pexesa k setkávání návštěvníků všech věkových skupin, účastníků našich aktivit,
ale i těch, kteří přijdou do centra jednorázově/náhodně. Je možné v něm využít hernu pro děti
a občerstvení po celou otevírací dobu recepce. Zároveň zde po celý rok probíhaly vzdělávací přednášky
a workshopy s tematikou zvyšování rodičovských kompetencí (1-2x měsíčně).

Foto: Výtvarný kroužek s Petrou Vychytilovou, Atletika v prostorách místní ZŠ
a kurz Břišní tance pro dospělé
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PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLÁKY DO 6 LET VĚKU
V roce 2018 jsme nabídli 22 kurzů týdně pro 260 unikátních klientů. Jedná se o programy pro rodiče
s dětmi od 0-4 let a pro předškoláky od 4-7 let (bez přítomnosti rodičů). Podobně jako v minulém roce,
probíhala pro předškoláky i letos Angličtina, Hudební přípravka a Výtvarná dílna a nově jsme v rámci
obměny aktivit nabídli kurz Tajemství přírody s praktickými pokusy a zkoumáním fauny a flóry kolem
nás a rukodělnou Dílnu skřítků. Jedním z nejoblíbenějších kurzů pro předškolní děti zůstává Atleťáček
– děti na startu, všeobecná sportovní příprava, která probíhá 3x týdně.
Pravidelně probíhaly pro nejmladší věkovou kategorii opět kurzy cvičení rodičů s dětmi, sportovní hry,
masáže miminek, výtvarná dílna pro rodiče s dětmi, muzicírování. Nově jsme zařadili kurz Montessori
herna pro rodiče s dětmi od 1,5 roku.
Dále jsme organizovali 2x týdně dopolední školičku – Dětský klub s Montessori prvky pro děti od 2 do
4 let bez rodičů, kterou navštívilo celkem 44 unikátních dětí, z toho pravidelně školičku navštěvovalo
18 dětí.
Dva kurzy cvičení pro maminky nabízíme s hlídáním dětí, které je velmi oblíbené.
Kurzy pro děti do 6 let jsou podporované hlavním městem Prahou a vybrané kurzy rodičů s dětmi
Ministerstvem práce a sociálních věcí (Aktivity projektu Vyšší rodinná jsou podpořeny z dotačního
programu Rodina).
Mimo pravidelný program pro děti do 6 let jsme uspořádali jednorázové víkendové akce:
Montessori hernu, Otisky ručiček a nožiček a Seminář ke Klubíku pro maminky, aby se děti nebály
odloučení, které vedla psycholožka Mgr. Michaela Kvasničková.

Foto: Kurz Atleťáček s lektorkou Jitkou Švábovou
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PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO ŠKOLÁKY
Školním dětem jsme v roce 2018 nabídli semestrálně 30 kurzů, které navštívilo 256 unikátních dětí.
Souhrnně bylo školní mládeží obsazeno 516 míst ve všech aktivitách (kurzech, workshopech
a příměstských táborech). Kurzy pro školáky jsou podporované hlavním městem Prahou
a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).
Jednalo se o tyto kurzy:
Tvůrčí – Keramika (pro mladší a starší – dále jen “MS”), Flétna (2 skupiny), Kytara bez not (4 skupiny),
Piano, Tanec (MS), Kreativní klub, Módní návrhářky, Výtvarné dílny (3 skupiny)
Vzdělávací – Feuersteinovo instrumentální obohacování (naučit se, jak se učit), Technik (MS),
Youtubering – vytváření a úpravy videí a Přežití, aneb Bažiňák (2 hodiny přírodních aktivit týdně venku
v přírodě)
Sportovní – Atletika (MS) - celkem 5 kurzů, Posilování s TRX pro náctileté a nově Sport plus (všeobecná
sportovní přípravka – MS).
V září 2018 jsme jako novinku otevřeli 2 kurzy Programování robotů Lego Mindstorms, jejichž
prospěšnost vidíme zejména v současné potřebě dětí držet krok se stále se rozvíjejícími novými
technologiemi. Prostřednictvím těchto aktivit bychom děti rádi odvedli od prosté konzumace
moderních technologií k tvůrčí činnosti v tomto oboru.
Z důvodu přeplnění kapacity jsme také navýšili počet kurzů pro školáky o jeden kurz Výtvarné dílny
a také o dvě skupiny Kytary bez not a jeden kurz Flétny. Reagujeme tím na zvýšený zájem školních dětí
o nevýkonnostní/zájmovou hru na hudební nástroje, který vnímáme jako velmi pozitivní.
Jako doplňkovou službu zdarma stále zachováváme doprovod dětí na kurzy ze školní družiny ZŠ V.
Vančury pro školáky až do 10 let věku. Na sportovních kurzech, organizovaných v prostorách místní ZŠ,
nabízíme kromě vyzvednutí z družiny před kurzem i navrácení dětí po jeho skončení zpět. V roce 2018
doprovod na kurzy využilo téměř 60 dětí.

Foto: Z kroužku Technik a Módní návrhářky
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ
V roce 2018 se konalo v obou semestrech 16 kurzů pro dospělé, s průměrným počtem 125 klientů.
Z tradičních kurzů jsou stále v popředí zájmu “klidová a seberozvojová cvičení” - Power jógy jak pro
ženy, tak i pro muže, Pilates a klasická jóga. Vedle těchto aktivit dáváme prostor i specifickým zájmům
jako je zpěv Werbeck metodou, břišní tanec pro ženy, ateliér figurální kresby apod. V aktivitách pro
dospělé podporujeme myšlenku tvorby “party”- poznávání se navzájem i mimo kurzy, což je pěkným
výstupem našeho komunitního záměru. Vybrané sportovní kurzy pro dospělé byly v roce 2018
podpořeny hlavním městem Prahou.
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VZDĚLÁVACÍ A JEDNORÁZOVÉ KOMUNITNÍ AKCE
V roce 2018 jsme uspořádali celkem 62 jednorázových akcí s celkovou návštěvností přes 8 000 osob
(odborný odhad):
● 8 akcí pro rodiny – Montessori herny, příměstský tábor pro předškoláky, Otisky ručiček, Čarodějnická
stezka, Pohádkový les, Lampionový průvod, pečení perníčků pro seniory.
● 14 akcí jen pro děti (98 % školáci) – Morčecí party, 6x příměstský tábor, výtvarné dílny, “přežití
v přírodě”, adventní věnce, a další větší akce jako Atletické závody, kde byly zastoupeny děti z řad
školáků i předškoláků s účastí 54 dětí z místních škol.
● 23 akcí hlavně pro dospělé, ale také pro celé rodiny – např. Věncování, Zbraslavské Jarmarky, Burzy
dětského oblečení, Koncert sv. Václava, Plesotančírna atd.
● 17 přednášek pro dospělé – s tématy, týkajícími se komunikace a výchovy dětí. Přednášky
a workshopy nabízely aktuální témata vycházející ze zájmu samotných rodičů. Nejvíce vyhledávanými
tématy byl rozvoj inteligence dětí, výchova kluků v dnešní době a komunikace s menšími dětmi
a pubescenty.

Foto: Dobrovolníci při komunitní akci Pohádkový les

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V době školních prázdnin jsme dětem a mládeži nabídli různé typy PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ, kde mohly
aktivně trávit volný čas netradičními zábavnými činnostmi za asistence zkušených lektorů. V roce 2018
se pro školní děti uskutečnilo 5 pětidenních táborů během hlavních prázdnin:
Dva všeobecné tábory s etapovou hrou – ROBINSONŮV OSTROV a JOŽIN Z BAŽIN, vycházející z prvků
kurzu “Bažiňák, aneb přežití v přírodě”.
Tři výtvarné tábory ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ a ŘECKO – kolébka kultury, při kterých (snad s odkazem
k tématu) za tropického vedra vznikala úžasná umělecká díla a 2. ročník VÝTVARNÉ AKADEMIE pro
starší školáky, zaměřený na ilustrace a komiks, který někteří účastníci využili také jako přípravu na
talentové zkoušky.
Kromě letních táborů proběhl i dvoudenní všeobecný příměstský tábor během podzimních prázdnin.
Všech příměstských táborů v roce 2018 se zúčastnilo 87 dětí školního věku.
Pro předškoláky jsme v minulém roce zorganizovali letní tábor Hýbej se a tvoř!, kterého se zúčastnilo
15 dětí.
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ZBRASLAVSKÉ JARMARKY
Zbraslavské jarmarky jsou značkou pro místní farmářské trhy. Kladou si za cíl vytvářet na Zbraslavi
komunitní prostor pro setkávání lidí z blízkého i vzdáleného okolí tak, jako tomu bylo na tržištích vždy
přirozeným zvykem. Projekt Zbraslavské jarmarky poprvé probíhal v letech 2011-2012 a po nechtěném
přerušení se opět vrátil na náměstí v dubnu 2015 (v prosinci 2014 - adventní trhy). Sezona probíhá
vždy od dubna do října, v sobotu dopoledne jednou za 14 dní. V roce 2018 jsme zrealizovali 12 trhů
sezónních, 2 vánoční na Zbraslavi a 1 vánoční v Radotíně.
Naši prodejci jsou převážně regionální producenti (farmáři, řemeslníci). Pro zpestření trhu nabízíme 1x
za měsíc i zahraniční speciality, které se nedají v české republice vypěstovat (např.: olivový olej, čerstvé
mandle...).

Filozofie projektu Zbraslavských jarmarků je vytvořit komunitní prostor, kde se propojí místní
obyvatelé, kteří se od nepaměti dělí na starousedlíky a nově přistěhované, oživit Zbraslavské náměstí,
podpořit lokální – přímé farmáře, řemeslníky a nabídnout občanům kvalitní a prověřené produkty.
Návštěvníci si mohou nakoupit dárky pro radost, ale také suroviny pro přípravu jídel či hotová jídla, aby
mohli na jarmarku strávit čas, pobýt, nasytit se.
Aby čas strávený na jarmarku byl něčím zpestřen, nabídli jsme k nákupům kulturní doprovodný
program. Ten jsme většinou zaměřovali na děti. Velmi oblíbenou a ověřenou aktivitou byla divadélka,
klaunská vystoupení a bublinová show. Kromě tohoto zmíněného programu, umožňujeme vystoupit
i místním MŠ, ZŠ a dalším organizacím, které mají zájem zde prezentovat svou činnost. S ohledem na
posílení atraktivity trhu jsme měli v nabídce workshopy (výroba dřevěného autíčka, placky s vlastním
obrázkem či textem, aj.) a tvořivou dílnu zdarma po celou dobu konání Jarmarku. Některý Jarmark
jsme kulturní program rozšířili i o vystoupení pro dospělé v podobě živých hudebních vstupů (např.
harmonikářské vystoupení, aj.).
Pravidelnou součástí se stal i prostor pro neziskový sektor. Organizace zde mohou prodávat nebo
prezentovat své výrobky či představit svou činnost.
Náš jarmark je otevřen pro všechny organizace, nadšence, snílky a pěstitele „přebytkáře“, kteří mají
zájem se aktivně zapojit a přispět tak k rozvoji místního komunitního života. Snažíme se dělat Jarmarky
srdcem tak, aby na trhu byla cítit milá a přátelská atmosféra.
Jarmarky se v roce 2018 uskutečnily díky podpoře MČ Praha-Zbraslav a spolupráci s úřadem městské
části.
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PROSOCIÁLNÍ AKTIVITY
Díky zázemí prokomunitních aktivit nabízí Pexeso bezpečný prostor pro klienty
v tíživé životní situaci, jimž se v roce 2018 věnoval tým 10 profesionálů
a 2 dobrovolnic.
Jednalo se nejen o možnost využít na základě konzultace s našimi sociálními
pracovnicemi služby centra se slevou, anebo zdarma, ale především
o individuální přístup v rámci našich specializovaných aktivit (poradny, terapie,
asistovaná předávání a kontakty, příprava na vyučování, integrace do našich
kurzů a aktivit, charitativní sbírky atd.), přičemž všechny tyto aktivity jsou
zaměřené na širokou cílovou skupinu – děti, dospívající, dospělé, páry i celé
rodiny.
Foto PhDr. Danka Zubová, autor Jana Labuťová

CO SE NÁM V ROCE 2018 PODAŘILO
● V r. 2018 jsme poskytli 1079 intervencí (terapií, poraden a terapeutických skupin) celkem 355
unikátním osobám v krizové situaci.
● V průběhu roku jsme zařadili 5 dětí a 10 dospělých ze sociálně znevýhodněných rodin do našich
aktivit zdarma. I nadále platí nabídka aktivit zdarma pro děti z místního dětského domova.
● Kurzy přípravy na výuku navštěvovalo 33 dětí. Kurzy Feuesteinova instrumentálního obohacování,
kde se především věnujeme dětem se specifickými poruchami učení, a hlavně v individuálních kurzech,
navštěvovalo 18 dětí, celkem ve 14 půlročních kurzech. Celkově se vyučovalo 754 hodin doučování.
Proběhlo také 5 sebevzdělávacích workshopů s tématy komunikace a rozvoje dětského potenciálu.
● S dětmi jsme pracovali ve čtyřech růstových skupinách, kterým říkáme Pexokotvy, zúčastnilo se jich
30 dětí v celkové dotaci 54 hodin. Pro rodiče jsme připravili svépomocnou skupinu, které se
zúčastnilo 7 dospělých v celkové dotaci 19,5 hodin. Maminkovských skupin se zúčastnilo celkem 11
maminek v 7 setkáních po 1,5 hodině. Nabídli jsme také 3 rozvojové skupinové workshopy pro
dospělé, arteterapeutický pro děti a 2 muzikoterapeutické workshopy pro rodiny.
● Službu asistovaných kontaktů a předávání jsme poskytli 20 rodinám, tj. 58 osobám. Proběhlo 186
asistovaných předání a 116 asistovaných kontaktů. Tyto služby většinou poskytujeme na základě
soudního rozhodnutí.
Asistované předávání (AP) cílem služby je vytvořit klidný a bezpečný prostor pro bezproblémové
předávání dítěte od jednoho rodiče k druhému. Asistence může být poskytována na žádost rodičů
nebo může být nařízená OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dítěte) či soudem. Službu poskytujeme
pro Hl. m. Praha a Středočeský kraj v prostorách organizace.
Asistovaný kontakt (AK) je podporované setkávání rodičů s dětmi za přítomnosti odborného
asistenta. Při AK se jedná o opětovné navázání a postupné upevňování vztahu mezi dítětem a rodičem,
s kterým dítě nežije. Cílem AK je, aby se postupně a nenásilně změnil na asistované předávání,
a nakonec vyústil v setkání dítěte a rodičů bez potřebné asistence. Důležitým předpokladem AK,
při kterém má dojít ke zlepšení vztahu dítěte/dětí k druhému rodiči, je ovšem ochota a spolupráce
obou rodičů dítěte.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018| 14

● Ve spolupráci s Odborem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) jsme uskutečnili 2 sbírky pro
potřebné a pěstounské rodiny.
● Poskytli jsme 4 konzultace k mediacím a 1 mediaci (tj. nesoudní řešení sporů).
● Zorganizovali jsme předvánoční sbírku dárků pro radost pro klienty chráněného bydlení a dílny
v místní obecně prospěšné společnosti Helpless, pro klienty pečovatelské služby a obyvatele Domu
s pečovatelskou službou.
● V rámci telefonické či intervizní komunikace našich klíčových pracovníků s pracovnicemi OSPOD
nad společnými klienty jsme zaznamenali 27 hodin společné práce. Nad řešením komplikované situace
dlouhodobějších klientů jsme se zúčastnili třech případových konferencí v časové dotaci 9 hodin, pro
pěstouny jsme uskutečnili 4 přednášky v celkové dotaci 20 hodin.
● Nabízíme také zdarma zápůjčku odborné/vzdělávací literatury (oblast výchovy dětí, fungování na
trhu práce, sebevzdělávání atd.) z naší knihovny, obsahující odbornou literaturu, jež může být jinak pro
naše návštěvníky finančně nedostupná.
Posílením v prosociálních aktivitách byla v roce 2018 bezpochyby dotace z EU fondů. S finanční
podporou Operačního programu Praha – pól růstu ČR (dále jen “OP PPR”) jsme od 1.1.2017 začali
s realizací dvouletého projektu registrační. číslo CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000216 Pexeso
pomáhá přes překážky, jehož posláním je zlepšení postavení dětí, mládeže a rodin s dětmi v nepříznivé
sociální a psychosociální situaci v Praze-Zbraslavi a okolí. Cílem projektu je nabídnout nové sociální
služby, především otevřený klub pro děti, a zvýšit kapacitu stávajících služeb komunitního centra
Pexeso. Aktivity projektu Přes překážky a Vyšší rodinná jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina MPSV a také MHMP granty z oblasti rodinné politiky.
V rámci projektu poskytujeme sociální poradenství, individuální a skupinové terapie pro děti a dospělé,
párové terapie, asistovaná předávání a kontakty, práci s dobrovolníky (dospělými i juniorskými).
Zároveň nabízíme neformální vzdělávání (přípravu na vyučování, Feuersteinovo instrumentální
obohacování, vzdělávání rodičů v rámci Klubu rodičů). Významnou součástí projektu je Pexoklub.
Obrazový doprovod: Plakáty pro veřejnost na vybrané prosociální aktivity
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PEXOKLUB
Další prosociální aktivitou projektu, financovanou EU dotací, je Pexoklub. Jedná se o klub
s nízkoprahovými prvky, který je určen dětem a mládeži ve věku 6 až 15 let, které navštěvují základní
školu nejen na Zbraslavi, ale i v přilehlém okolí. Cílem klubu je vytvářet prostředí, ve kterém se naši
návštěvníci cítí dobře a bezpečně, nebojí se projevit, spolupracovat, sdílet své radosti i strasti,
komunikovat.
Klub je pro studenty nabídkou prostoru, kde se mohou setkat se svými vrstevníky a zajímavě trávit
volný čas. Návštěvníci klubu mohou využít prostor pro volnou činnost i strukturovaný program kubu.
Na klubu je vždy aktivní sociální pracovnice a lektorka klubu.
Novou aktivitou, kterou jsme na základě žádosti o spolupráci ze strany MČ Praha-Zbraslav zavedli je
streetwork. S jeho pomocí se snaží zaměstnankyně Pexoklubu kontaktovat a informovat o činnosti
klubu místní děti, studenty a dospívající mládež. Streetwork byl jednou z platforem, jak řešit vyhrocené
vztahy mezi dospělými a dětmi v lokalitě “oválu” Slunečního města, kde docházelo především v létě
k mnoha kolizním stavům těchto dvou skupin uživatelů prostoru.

Foto: Hra Labyrint a zahradničení v Pexoklubu
V roce 2018 jsme zaevidovali 846 vstupů do Pexoklubu a celkem nás za celý rok navštívilo 56 dětí.
V programu klubu nabízíme:
● sportovní vyžití (ping-pong, stolní fotbálek a hokej, stolní deskové hry, boxovací pytel), turnaje,
soutěže, prostor, kde si lze zacvičit
● možnost učit se vařit, pracovat s počítačem, zapojit se do výtvarných aktivit, a to jak jednorázově,
tak formou workshopů
● zázemí, kde se nám lze svěřit se se svými problémy, ke kterým společně hledáme řešení
● čas pro poslech oblíbené muziky, místo, kde si lze číst zajímavou knížku nebo jen tak relaxovat
● výlety, exkurze a různé tematické akce
Věříme, že Pexoklub funguje jako místo, které může dětem a dospívajícím žákům:
●pomoct orientovat se ve vztazích (vycházet s kamarády, komunikovat s dospělými, orientovat se ve
společenských pravidlech atd.)
●pomoct se školními problémy (téma známek, školní přípravy, výběrem školy, podpora silných a práce
se slabými stránkami atd.)
●nabídnout zázemí i doporučit, kam se v případě těžkostí obrátit
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JAK HOSPODAŘÍME
Pexeso, stejně jako jiné neziskové organizace, neprovozuje svoji činnost za účelem dosažení zisku. Zisk
je samozřejmě možné tvořit a pro stabilitu organizace je to důležité. Není rozdělován vedení či
zakladatelům, ale musí se použít na pokrytí nákladů prodělečných aktivit hlavní činnosti. Většina
činností je nabízena za ceny, které pokryjí náklady na ně vynaložené. Některé jsou ale nabízeny za ceny
nižší než jsou náklady, anebo zcela zdarma, aby si je mohlo dovolit co nejvíce lidí.
Ztrátové činnosti nám pomáhají finančně pokrýt dotace a dary. Na získání těchto financí se podílí náš
tým Finančně – fundraisingové pracovní skupiny.
V r. 2018 se nám podařilo přinést pro Zbraslav, našim klientům, dotační částku ve výši skoro
4,7 milionů Kč. Děkujeme jak donorům, tak i našemu zaměstnanecko-dobrovolnickému týmu, že se
každoročně daří podporu získávat!
Kromě dotační podpory se snažíme hledat i jiné formy spolupráce a podpory pro naše projekty
a klienty.
Dárci mohou podpořit naše projekty prostřednictvím veřejné sbírky. Finanční dar lze zaslat
na sbírkové konto nebo vložit do sbírkové kasičky na recepci Pexesa.
Dále nám pomáhá i GIVT on-line projekt: Proměnte své nákupy v dobrý skutek. Nakupujete-li přes
internet, můžete nás podpořit. Nezaplatíte ani korunu navíc!

Rádi bychom více rozvíjeli i spolupráci s našimi dárci současnými a oslovili i další partnery. Pokud
byste měli zájem Vy či Vaše firma o spolupráci s námi, rádi se s Vámi sejdeme a připravíme
individuální nabídku. Kontaktovat nás můžete na: fundraising@pexeso.org

Děkujeme současným dárcům, kterými jsou:
Habalovi
CHEMCOMEX Praha, a.s.
TERAMED s.r.o.
Simeona Šimková
Přispěvatelé do veřejné sbírky (členové asociace ACCA a další dárci)
Nakupující přes GIVT
Dárci věcí pro charitativní sbírku a Plesotančínu
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018| 17

Děkujeme všem našim donorům, dárcům, podporovatelům,
přátelům a partnerům Pexesa.
Bez Vás by Pexeso nemohlo existovat!
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PŘEHLED DOTACÍ ZA ROK 2018
celková získaná částka 4 699 388 Kč
Pro rodiny s nejmenšími dětmi
Vyšší rodinná

MPSV ČR

599 401 Kč

Vyšší rodinná

Hl. m. Praha

118 000 Kč

Dospíváme s Pexesem

MŠMT ČR

150 000 Kč

Pexeso – prostor pro děti a mládež

Hl. m. Praha

96 000 Kč

Workshop ROBOTIKA PROGRAMOVÁNÍ
- TECHNIKA“

Sdružení VIA

10 000 Kč

Hl. m. Praha

100 000 Kč

Přes překážky

MPSV ČR

319 409 Kč

Přes překážky

Hl. m. Praha

Pexeso pomáhá přes překážky (*)

ESF EU

1 510 289 Kč

Pexeso pomáhá přes překážky

Hl. m. Praha

1 510 289 Kč

Pro školáky

Sport pro všechny věkové kategorie
Sport pro radost
Sociální aktivity

95 000 Kč

Akce
Pohádkový les

MČ Praha-Zbraslav

13 500 Kč

Lampionový průvod

MČ Praha-Zbraslav

8 500 Kč

Koncert sv. Václava

MČ Praha-Zbraslav

23 500 Kč

Atletické závody

MČ Praha-Zbraslav

20 500 Kč

Čarodějnice

MČ Praha-Zbraslav

10 500 Kč

MČ Praha-Zbraslav

114 500 Kč

Podpora organizace
Systémová podpora

Pozn.: (*) Realizace projektu reg. číslo: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000216 s přidělenou dotací na
roky 2017-2018 v celkové výši 5 350 843,35 Kč v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR
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ROZVAHA K 31.12.2018
Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
účetního období
účetního období
AKTIVA
Dlouhodobý majetek

0

0

2 174 406

3 586 172

38 500

2 100

43 474
2 061 658

12 143
3 553 250

30 774
0
0

18 679
0
0

2 174 406

3 586 172

Vlastní zdroje
Výsledek hospodaření
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

492 588

599 329

492 588

599 329

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

1 681 818

2 986 843

32 326
0
93 866
0
735
2 668
0

37 185

0
1 550 923
1 300

2 583 222
450

ÚHRN PASIV

2 174 406

3 586 172

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

338 044
25 405
2 536
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
Kč

%

2 419 787
1 613 763
278 583
527 441

38%
23%
4%
7%

4 089 388

57%

600 000

8%

Nadační/firemní dotace a granty

10 000

0,1%

Dary

51 768

1%

7 170 943

100%

Kč

%

Odměny a služby lektorů, DPP

2 116 104

30%

2*

Mzdy koordinace PS, DPČ

2 275 805

32%

3*

Odvody (Soc.a zdravotní poj.)

759 957

11%

Nájemné

662 298

9%

Opravy/udržování

16 518

0,2%

Výtvarné potřeby, pomůcky pro dílny

80 476

1%

Zařízení, vybavení-pomůcky, hračky

375 764

5%

El.energie, vodné, stočné, odpad

125 506

2%

Kancelářské potřeby, tisk, publikace

48 953

1%

Služby spojů

53 507

1%

176 457

2%

Školení

14 690

0,2%

Úklidové prostředky

11 652

0,2%

Občerstvení

118 167

2%

Ostatní

228 349

3%

7 064 202

100%

VÝNOSY
Výnosy z vlastní činnosti

z toho:

kurzovné
vstupné do herny, na akce, další
ostatní

Státní dotace a granty
Obecní dotace a granty

VÝNOSY CELKEM
NÁKLADY

IT, ekonomic.služby

NÁKLADY CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Poznámka

1*

106 741

1* Městská část Praha-Zbraslav (191 000 Kč) a hl.m.Praha (409 000 Kč)
2* odpovídá počtu: 123 lektorů (z nich pravidelných:40) a příležitostných brigádníků
(fakturující a na Dohodu o provedení práce)
3* odpovídá přepočteným úvazkům: 9,17 (pracovní smlouvy a na Dohodu o pracovní činnosti)
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CO VŠE JSME V ROCE 2018 ZAPLATILI,
ABYCHOM PRO VÁS MOHLI PŘIPRAVIT NÁŠ PROGRAM:

NÁKLADY 2018

Pojištění a polatky 0,3%

Spotřeba materiálu 9,5%

Spotřeba energie 2%

Opravy a udržování 0,2%

Nájemné poliklinika 2%

Nájemné externí prostory 7%

Lektorné 20%

Ostatní služby 4%

Mzdy - sociální činnost 23%

Mzdy-volnočasové činnosti 8%

Mzdy provozní tým 13%

Zákonné odvody z mezd 11%

PENÍZE, KTERÉ JSME ZÍSKALI (DOTACE A DARY), ČI VYDĚLALI (KURZOVNÉ
A DROBNÉ OBČERSTVENÍ), ABYCHOM MOHLI ZAPLATIT VEŠKERÉ NÁKLADY
SOUVISEJÍCÍ S PROGRAMEM:

VÝNOSY 2018

Kurzovné, vstupné na
akce; 33%

Provozní dotace - ESF
EU; 42%

Tržby za drobný
prodej ; 1%
Úroky banky; 0,02%
Dary fyzických a
právnických osob; 1%

Provozní dotace Magistrát Hl.Praha;
6%

Provozní dotace - MČ
Zbraslav; 2%
Provozní dotace nadace, firmy; 0,1%

Provozní dotace státní (MPSV, MŠMT);
15%
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NÁKLADY PO PROJEKTECH 2018
Podpora komunitního
života - Pexeso sobě
9%

Pro rodiny
s nejmenšími dětmi Vyšší rodinná
19%

Pro školáky Dospíváme s Pexesem
14%

Sociální aktivity - Přes
překážky + Pexeso
pomáhá přes překážky
51%

Sport pro všechny
věkové kategorie Sport pro radost
7%
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PARTNEŘI
ACCA
Amelie, z.s., Praha 8 – Karlín,
Aperus
Asociace samaritánů České republiky
Klub aktivního stáří (KLAS)
Byznys pro společnost národní platforma
rozvoje dobrovolnictví
Česká ženská lobby
Dětský domov Charlotty Masarykové
Dobrá rodina
Domeček, chráněné bydlení Lahovice
Elektro servis Praha
Farní pěvecký sbor
Farnost Zbraslav
Frangula Chorus
Gabriela Bohmová
Helpless, o.p.s.
Hlavní město Praha
J.E.S.
Kamínka-restaurace
Kavárna a Bowling U Stromečku
Klas (Klub aktivního stáří)
Knihkupectví U Stromečku
Městská část Praha – Zbraslav
Městská část Praha – Radotín
Městský úřad Říčany
– odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Městský úřad Brandýs nad Labem
– odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Městská část Praha 11
– odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Městská část Praha 6
– odbor sociálních věcí
Městská část Praha 4
– Úřad městské části
– oddělení sociál. právní ochrany
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
MŠ Nad Parkem
Náš Region
Noviny Prahy 16
Obuv A+J
Odbor sociálně-právní ochrany pro Prahu
16 a Prahu-západ
Okrašlovací spolek Zbraslav
OSPOD Praha západ – Černošice
Pašijové slavnosti – spolek
Podlahy Kamarád
Ráj sýrů Zbraslav
SouthPrague Net
Sportovní oděvy Zbraslav, Pavel Šerý
TJ Sokol Zbraslav
Triangl, centrum pro rodinu
Unie center pro rodinu a komunitu
Uragán – Skaut Zbraslav
www.jobs.cz
Zbraslavská kulturní společnost
Zbraslavské noviny
Zeeland, chráněné bydlení Lahovice
ZŠ Lipence
ZŠ Vladislava Vančury

... a další neziskové organizace a firmy v místě působnosti, nadšenci-spolupracovníci týmu
Zbraslavských jarmarků, a všichni, kdo nám umožňují výlep plakátů ve svých provozovnách.
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PODĚKOVÁNÍ
Výroční zpráva je sice práce, ale je to také výborná možnost pro
bilancování. Když popisuji minulý rok, přirozeně mě napadá, jak jsme
to mohli zvládnout?
Po tolika letech a zkušenostech se nebojím napsat: protože jsme
skvělý tým. Opravdu skvělý. Pracovně i lidsky. Nesetkala jsem se
s tím jinde a jsem na to opravdu hrdá!
Základní tým Pexesa tvoří profesionálky, srdcařky, loajální
pracovnice, které nenechají problém ležet, sebevzdělávají se, záleží
jim na obsahu i formě podávaných výkonů, spoluvytváří laskavé
rodinné prostředí. A tak věřím, že se jim to vrací, že vnímají Pexeso
jako své zázemí, práci, do které se těší. A mě těší, že se na ně můžu
těšit. :)
A také chci poděkovat našim lektorům, lektorkám a externě
spolupracujícím expertům a expertkám. Bez nich bychom nebyli na
takové úrovni, kam nás dovedli a vedou. Jejich energie, nápadů a znalostí si velice ceníme a jsem ráda,
že si do svého životopisu zapisují spolupráci s Pexesem.
Děkuji zároveň lidem, kteří navštěvují Pexeso na kurzech a kroužcích. S jejich podporou může Pexeso
rozvíjet své projekty a působit i tam, kde například dětem není úplně hezky. Nikdy v dících
nezapomenu na naše dobrovolnice a dobrovolníky. Jak dospělácké, tak juniorské, anebo firemní. Ten
pocit, že někdo s Vámi spolupracuje ve svém volnu pro radost, aby podpořil dobrou myšlenku, anebo
fyzicky pomohl při akci, to je jako mít svého Pátka.
A nelze nepoděkovat našim podporovatelům, dárcům, sympatizantům a spolupracujícím organizacím.
Jsou osvícení, jsou nezbytní a opravdu si moc vážíme toho, že stojí při nás a takto nás nezištně
podporují.
Vstávám od počítače, dávám si ruku na srdce, skláním se a děkuji všem, na které jsem v posledních
řádcích myslela.
V úctě,
Mícha, předsedkyně Pexesa
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KONTAKTNÍ INFORMACE

Od 1.2.2019: Žabovřeská 1227, 156 00 Praha – Zbraslav.
Telefon: 721 518 248
E-mail: pexeso@pexeso.org
Webové stránky: www.pexeso.org
Skype: recepce.pexeso
Facebook: www.facebook.com/rodinnecentrumpexeso ● www.facebook.com/pexoklub
YouTube: www.youtube.com/pexesozbraslav

Administrativní a fakturační sídlo:
Neumannova 1/1451
156 00 Praha – Zbraslav
Česká republika
IČ: 27020592
DIČ: CZ27020592
Statutární zástupkyně: Mgr. Michaela Bernardová
Bankovní spojení: FIO banka, číslo účtu: 2501367280/2010 (FIO Banka)

Veřejná sbírka registrovaná Magistrátem hl. m. Prahy
Číslo sbírkového účtu: 2201367297/2010 u FIO banky

DĚKUJEME za všechny příspěvky!
Žádná částka pro nás není malá.

Není-li uvedeno jinak, potom je zdrojem uveřejněných fotografií archiv Pexesa.
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