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výroční zpráva roku 2020, kterou jste se rozhodli přečíst,
zaznamenává období vykolejené z běžného režimu. Měsíce prožité
v pandemii, s pandemií…
Nebylo to snadné, často jsme si mnozí sáhli na dno, ale v momentě,
kdy člověk bilancuje, může se na věci dívat s odstupem a vidí
všechny ty útrapy v lepším světle.
Proto dnes můžu psát, že jsme překonali sami sebe, prokázali
odolnost, houževnatost, toleranci, respekt, schopnost přizpůsobit
se i nedat, reagovat inovativně na změny, hledat řešení, učit se
novým věcem, přístupům, pracovat v nových podmínkách s
odlišnými nástroji. Komunikovat jinak, přemýšlet v nových
souvislostech, být trpěliví, umět se zotavovat.
Tolik jsme toho zvládli! A nešlo to jinak, bylo nutné udržet provoz
Pexesa, dostát svým závazkům - komunikovat s klienty, držet naše lektory, iniciovat dobrovolníky,
dávat o sobě vědět sympatizantům a veřejnosti, hledat cesty, jak vyjít vstříc donorům, nepropustit
zaměstnance. Nepadnout a nenechat své blízké padnout.
To bylo možné jen díky našemu skvělému týmu, založenému na profesionalitě, srdcařině, loajalitě
a pospolitosti. Funguje unikátně, což mě stále fascinuje, dobíjí, dojímá a jsem na to hrdá!
Chtěla bych zde poděkovat také všem našim lektorkám, lektorům a externím spolupracovníkům.
Snad jste to v odloučení bez nás, anebo na on-line s námi zvládli bez následků. Už abyste tu byli, s
vámi Pexeso žije!
Díky našim sympatizantům, klientům, sponzorům. Všem, kdo nám drželi pěsti, nenechali nás složit
ruce do klína, přispěli nám finančně na činnost. Co napsat jejich směrem? Když vzpomínám na tu
vlnu solidarity, musím vypnout Rodriguese, abych předešla dojetí… Jste bezvadní držáci!
A dobrovolnice s dobrovolníky? Kde berou stále sílu přicházet, tvořit, vymýšlet? Děkuji vám! Mít vás
nablízku je příjemný pocit krytých zad…
Přežili jsme první rok pandemie. Dopisuji tyto řádky a s rukou na srdci vzdávám hold všem, na které
jsem v posledních řádcích myslela. Držte se, držme se!
S úctou Mícha,
předsedkyně Pexesa
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Jsme komunitní centrum, působící už 15 let na Zbraslavi i za jejími hranicemi.
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 stráveným 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 preventivní 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 podpůrná - PROSOCIÁLNÍ ČÁST našich aktivit.
Oba tyto směry našeho fungování jsme provedli obdobím dospívání a přesto, že jsme si jisti
jejich profesionální zralostí, troufáme 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.

Na následujících stránkách se dozvíte více o naší činnosti v roce 2020.
Předchozí výroční zprávy naleznete na www.pexeso.org.
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setkávání nadšenců, první pracovní schůzky, hledání prostorů, první akce

2006 vzniká občanské sdružení PEXESO, stáváme se členy Sítě mateřských center,
budujeme zázemí

2007

získáváme 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
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
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 Pexoklubu 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 činnost, rozpočet, tým, administrativu a po celý rok
jsme se v tom snažili najít systém a rovnováhu

2018

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

2019

stěhujeme se do nových prostor a slavnostně otevíráme Kulturně komunitní
centrum Zbraslav za účasti primátora Hlavního města Prahy a starostky MČ PrahaZbraslav. Všechny své prosociální a prokomunitní služby můžeme poskytovat pod jednou
střechou

6
naše činnost se rozvíjí v poklidném tempu, avšak v březnu přichází 1. vlna C19 a s ní obrovské
změny v osobních i profesních životech. Dochází k redukci mnoha našich aktivit.
Nepotkáváme se, přicházíme o zdroje příjmů, měníme přístup k práci. Navzdory tomu jsme
dokázali situaci ustát, přejít s komunitními i s prosociálními aktivitami do on-line prostoru či
bezdotykových verzí. Začali jsme budovat zahradu. Přežili jsme.
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V roce 2020 jsme se učili neplánovat, protože plány nebylo snadné uskutečnit.
Skoro všechno se odehrávalo v akčních modelech. Proto je nevšední, ale úlevné
psát o tom, co chystáme na rok 2021…
Věřím, že nás čeká normální rok. Takový, jako byly měsíce před příchodem
pandemie. Rok plný zajímavé, zodpovědné a potřebné práce. Od realizace
preventivních programů v komunitní sekci, přes projekty na podporu rodin v
prosociálním týmu.
Doufám, že budeme moct realizovat všechny činnosti, které jsme po 15 let budovaly a to v tak
početném týmu, jak jsme zvyklí a jak je potřeba.
Spoléhám na to, že donoři zůstanou osvíceni a budou mít možnost vyhlásit výzvy, alokované
minimálně stejnými částkami jako doposud. A samozřejmě, že Pexeso bude v těchto výzvách
úspěšné.
Tento rok se také chystáme více spolupracovat i s individuálními dárci, našimi přáteli, podporovateli
- těšte se s námi na připravovaný Klub přátel Pexesa.
Vkládám naději v poražení pandemie, možnost se setkávat a realizovat kurzy, kroužky, jednorázové
akce, přednášky… .
Jistě uděláme vše pro to, abychom mohli poskytnout kvalitní podporu klientům v tíživé životní
situaci a tyto služby nadále rozvíjet.
Těším se na dokončení 1.fáze realizace zahrady a věřím v dobré výsledky navazujícího grantu z
MHMP, odboru životního prostředí.
Zároveň mě uklidňuje, že budeme mít možnost zahájit projekt Podpora komunitního života na
Zbraslavi, financovaný z ESF EU, který navazuje na dosavadní projekty práce s komunitou a je
zacílen na rodiny (děti, dospělé i seniory) v tíživých životních situacích. Skoro polovinu naší činnosti
bychom tak mohli mít pokrytou.
Vyhlížím spřátelené organizace a instituce a to na místní i celonárodní úrovni. Věřím, že rok 2020
zvládli, jak jen to bylo možné a představuji si společné projekty, u kterých bychom se mohli po
dietní odmlce pandemického roku sejít a radovat.
Držím pěsti Pexesu, aby se všechna tato přání splnila.
Michaela Bernardová,

zakladatelka a předsedkyně spolku
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Od února 2019 působíme v budově Kulturně komunitního centra Zbraslav (KKC) v
Žabovřeské ulici 1227 u „oválu“ Slunečního města. Původně rozpadlý objekt starých jeslí se
nám společnými silami s městskou částí podařilo přivést opět k životu.
Městská část připravila stavební část, Pexeso programovou náplň a se společným projektem
jsme podali žádost o dotaci v operačním programu Praha-pól růstu. V dotačním řízení jsme uspěli
a Zbraslav tak získala 12 milionů na stavební rekonstrukci objektu pro vznik Kulturně komunitního
centra.
KKC tvoří dva pavilony. Pavilon A je vymezen převážně prosociálním aktivitám. Pavilon B těm
prokomunitním.
Součástí tohoto prostoru je také víceúčelová zahrada, kterou jsme začali budovat v roce 2020 a to
díky dotační podpoře Odboru životního prostředí MHMP. Projekt rekonstrukce zahrady je rozložen
do 2 let a jeho koncept jsme připravili s Ing.arch. Lucií Miovskou. Doposud jsme vybagrovali starý
asfaltový chodník, doplnili zeminu, revitalizovali trávník, zasadili keře i pět nových stromů.
Všechno stále voní novotou a je v rozpuku, přijďte se podívat, provedeme Vás!
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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 a garantkami odbornosti, v případě týmu prosociálních aktivit. Pod
tyto koordinátorky a garantky spadá 5 pracovních skupin, kde pravidelně pracuje 10
dobrovolnic/ků, dalších 47 dobrovolníků (39 dospělých a 18 juniorních) 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 2020 na částečné pracovní úvazky 19 osob. Dále s námi
spolupracovalo dalších 50 členů týmu v mimopracovním poměru – lektoři pravidelného
programu, podpůrní pracovníci, terapeuti, brigádníci při různých komunitních akcích.
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Personální struktura
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 FUNDRAISING
Ing. Hana Marková – finanční manažerka organizace
Ing. Květa Carzoli FCCA – konzultantka
Helena Ebrová – grantový fundraising
Vendula Hlaváčová MBA - dárcovský fundraising
Ing. Jana Petrášková, Ing. Marta Werenycká – grantový fundraising
Jana Žilková – účetní
Ing. Lenka Tůmová – účetní a daňová poradkyně

PROKOMUNITNÍ AKTIVITY
Ing. Lenka Klímová, Lenka Soukupová, Ing. Radka Hanáková, Bc. Nikola Třešňáková - sportovní,
výtvarné, technické, environmentální, vzdělávací aktivity, kurzy, kroužky
Lenka Dvořáková - jednorázové akce a dlouhodobé projekty
Ing. Karolína Kučerová - práce s dobrovolníky

PROSOCIÁLNÍ AKTIVITY
Mgr. Michaela Bernardová – vedoucí sociálních projektů
PhDr. Danka Zubová - garantka sociální práce, sociální pracovnice
PhDr. Nataša Balvínová - koordinátorka aktivit pavilonu A, sociální pracovnice
Mgr. Eliška Dvořáková, Mgr. et Mgr. Anna Kudláková, Mgr. Lenka Kernerová, DiS. - sociální
pracovnice
BcA. Magdaléna Nováková, Bc. Jana Viňanská - sociální pracovnice, lektorky Pexoklubu
Bc. Barbora Cencingrová, Jana Jiroušková - lektorky Pexoklubu
Mgr. Kateřina Beerová - garantka terapeutické práce, psycholožka, terapeutka
Mgr. Petra Lišková, Mgr. Michaela Kvasničková – psycholožky, terapeutky
Ivan Olenič – terapeut
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PODPŮRNÝ TÝM
Ing. Lenka Klímová – HR a vedení podpůrného týmu
Zuzana Malá, Bc. Eva Sýkorová, Barbora Boudová, Klára Hašková, Michaela Valvodová – recepční
Darina Malá – hospodářka a provozní
Mgr. Martina Pecinová – propagace a PR
Mgr. Marcela Michálková – web a IT
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Na aktivitách pro komunitu se Pexeso narodilo a funguje dodnes. Jsou vedeny snahou
nabídnout zájemcům místo pro setkávání, kde se mohou dozvědět nové informace,
budovat si vztah k místu, kde žijí, zapojovat se do projektů, seznamovat. Nabízíme prostor
pro realizaci nápadů, dovedností. Cílem je, aby s Pexesem nebo přáteli, které tu návštěvníci
poznají, nebyli sami, kdyby potřebovali podporu. Tzn., že prokomunitními projekty cílíme
na prevenci - naši sympatizanti se díky těmto aktivitám informují, posilují dříve, než by
upadli do tíživé životní situace.
Jednou z technik, jak návštěvníky propojovat je posilování sounáležitosti týmu (např. na
kroužku) tak, aby se zde účastníci nejen seznámili, ale i poznali, spřátelili a nejlépe, aby 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. Nabízet aktivity pro všechny věkové, zájmové aj.skupiny
obyvatel.
V případě diagnostikování potřebnosti jednotlivce/rodiny (na základě odborného
doporučení sociální pracovnice Pexesa) poskytujeme jakoukoliv naši službu se slevou, za
symbolickou cenu, anebo zdarma.
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Dobrovolnictví
Milí naši dobrovolníci, radujeme se, že vás máme a děkujeme za váš zájem zapojit se do aktivit
Pexesa. Bylo vás v roce 2020 obdivuhodných 39 dospělých a 18 juniorů. Přispěli jste do našeho
KLUBU DOBROVOLNÍKŮ svými nápady, energií a nadšením, ale také jste se zapojili do tradičních
akcí.
Je skvělé si po roce vybavit setkání s vámi na Pohádkovém lese, při brigádách na zahradě i v
budově KKC nebo při březnovém šití roušek, čarodějnické bojovce či bezkontaktní Vánoční
procházce po Zbraslavi. V roce 2020 jsme i přes vládní pandemická omezení spolu zvládli
neuvěřitelných 23 akcí!
Také firemní dobrovolníci v rámci dne Give and Gain z firmy Commerzbank v rámci platformy Byznys
pro společnost - Zapojímse.cz. nám velmi pomohli. S touto platformou spolupracujeme již 12. rokem
a pokaždé si velmi vážíme energie a podpory ze strany firemních dobrovolníků.
Děkujeme.
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V Pexesu probíhalo v roce 2020 průměrně za oba semestry 91 kurzů týdně (neformálněvzdělávací, sportovní, environmentální, technické, taneční i výtvarné) 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 (30% kurzů) a školáků (49% kurzů), večer nebo v
ranních hodinách nabízíme aktivity pro dospělé (21% kurzů).
Programové aktivity probíhaly v době školního roku, tedy celoročně, s výjimkou školních prázdnin,
kdy je menší poptávka. Přesto jsme i v červenci a srpnu nabízeli několik kurzů cvičení pro dospělé
a děti. Dále pak probíhalo 12 cyklů týdenních příměstských táborů pro předškoláky a školáky, o
které je stále větší zájem, a jeden příměstský jarní tábor.
Pravidelný program kurzů obměňujeme každý semestr. Kurzy, o které je menší zájem,
jsou nahrazovány kurzy novými. Kurzy, které posuzujeme jako společensky přínosné (Technik,
robotika, šití, apod.), se snažíme více prosadit, podpořit, nebo dotovat, abychom je udrželi.
Program probíhá každý pracovní den od cca 8.30 do 21.00 hodin.
Dále byla pravidelně k dispozici každý pracovní den Setkávárna, jíž 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 (12x měsíčně).
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Program pro rodiče s dětmi a nejmenší děti bez doprovodu rodičů
Na začátku roku a během uvolněných opatření probíhaly pravidelně kurzy pro rodiče s dětmi,
zaměřené na nácvik jemné motoriky, sportovní hry, masáže miminek, výtvarnou tvorbu,
muzicírování a také oblíbená Montessori herna. Dva kurzy cvičení pro maminky jsme nabízeli s
hlídáním dětí.
Na jaře a na podzim jsme se museli vyrovnat s protipandemickými opatřeními. Snažili jsme se
vytvořit alternativní programy. Operativně jsme museli některé kurzy rozdělit a pracovat s
povolenou kapacitou klientů na lekcích. Některé kurzy probíhaly on-line, u jiných jsme vyměnili
tělocvičnu za zahradu. Tam, kde alternativní program nebyl možný, posílali jsme klientům pozdravy
a inspirace na domácí činnost od našich lektorů.
Dále jsme organizovali 2x týdně dopolední školičku – Dětský klub s montessori prvky pro děti od
2 do 4 let bez rodičů, kterou během roku navštívilo celkem 25 dětí.
Bohužel se letos nepodařilo - s ohledem na epidemiologická opatření – zorganizovat pro místní
mateřské školy aktivity se sportovním a Montessori zaměřením. Pro rodiče s dětmi jsme mohli
uspořádat pouze 1 víkendovou akci typu Montessori herna. Pohybové hrátky s angličtinou, či
přednášku psycholožky o prvním odloučení dítěte od rodičů, jako tomu bylo v minulém roce, jsme
již uskutečnit nestihli.
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
národního dotačního programu Rodina).
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Pravidelný program pro předškoláky
Podobně jako v minulém roce, probíhaly pro předškoláky i v roce 2020 kreativní, hudební,
sportovní kurzy, nově venkovní pohybové kurzy, posilující odolnost, zájem o přírodu a neformální
vzdělávání. Jedním z nejoblíbenějších kurzů pro předškolní děti zůstává Atleťáček, všeobecná
sportovní příprava, která probíhá 4x týdně. Pro velký zájem jsme ho rozšířili o přípravku pro 46leté.
Stejně jako pro jiné věkové kategorie, i předškoláci měli kurzy omezené protipandemickými
opatřeními. Na jaře a na podzim jsme museli pracovat se zcela novou situací, na níž jsme se snažili
flexibilně reagovat. I v této věkové kategorii jsme kurzy dělili na skupiny a pracovali s povolenou
kapacitou klientů. Když počasí a nařízení dovolila, konaly se kurzy venku - na zahradě Pexesa nebo
na přilehlých hřištích.
Pokud nebylo možné ani toto, přesto jsme se snažili být s dětmi a jejich rodiči ve stálém
kontaktu. Proto lektoři posílali dětem nápady a inspiraci na doma.
Bohužel se s ohledem na opatření nemohl uskutečnit podzimní víkendový workshop pro
předškoláky - Pojďte s námi stavět draky.
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Pravidelný program pro školáky
Kurzy pro školáky byly podpořeny v roce 2020 Hlavním městem Prahou a Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy (MŠMT). V nabídce jsme měli 45 kurzů následujících typů:
Tvůrčí: Keramika (2x ml.+ st.), Dekorační výtv. techniky, Návrhářky - šití (3 skupiny), Výtvarné dílny
(5 skupin)
Vzdělávací: Feuersteinovo instrumentální obohacování (Učíme se učit, FIE), Kurzy Přípravy na
vyučování a na přijímací zkoušky na střední školy, Technik (ml.+ st.), Programování robotů Lego
Mindstorms (2 skupiny), Flétna (2 skupiny + nauka), Kytara bez not (5 skupin + individuální), Piano
a kurz Přežití a hry venku (2 hodiny zábavně-vzděl. aktivit v přírodě)
Sportovní: Atletika (MS) - celkem 5 kurzů, Posilování s TRX pro náctileté, Sport plus
(všeobecná sportovní přípravka – MS), Bojové sporty, kompenzační cvičení Srovnej záda a
Atletické a míčové hry (MS)

Od září 2020 jsme rozšířili nabídku o kurz Dekorační výtvarné techniky ( tvorba z model. hmot,
korálků, linoryt, drátkování aj.). Přidali jsme nově i kurzy Atletických a míčových her (pro st. a ml.
děti) - základy míč. sportů, trénink postřehu i spolupráce v týmu aj., plánované v pronajatých
prostorách místní ZŠ. Díky vládním omezením však tréninky v termínech uvolněných opatření
probíhaly většinou venku. Pro velký zájem jsme přidali i 2 kurzy Výtvarné dílny.
Rodičům školáků byla zpočátku po jarním vyhlášení nouzového stavu zasílána inspirativní videa s
možnostmi aktivit na doma či sportování venku. Po překonání technických obtíží a vyškolení týmu
jsme nabídli lekce některých kurzů v on-line formě za podpory poradenství s nastavením připojení.
Při postupném uvolňování omezení v květnu jsme kurzy realizovali dle aktuálních nařízení v
omezených skupinách, venku apod. a v podobném režimu jsme pokračovali i v průběhu omezení v
podzimním období.
Stejně jako v minulých letech jsme poskytovali doplňkovou službu doprovod dítěte na kurzy ze
školní družiny ZŠ V. Vančury pro děti až do 10 let věku zdarma. Během různých vládních omezení
bylo organizačně obtížnější zajistit tuto službu, neboť byla i rozdílně časově funkční družina a děti
se do ní po kurzu nesměly vracet zpět. Občas jsme tyto situace řešili doprovodem do Pexoklubu v
našem centru, abychom rodičům zajistili bezpečný dohled nad dětmi před kroužkem i po něm.
V roce 2020 doprovod využilo 57 dětí.
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Pravidelný program pro dospělé
Začátkem roku se povedlo zorganizovat 19 kurzů pro dospělé (Power jógy pro ženy i muže, Pilates
a klasická jóga, formy zdravotního cvičení - CORE, posilování, kranio, zpěv Werbeck metodou, břišní
tanec, ateliér figurální kresby, šití). A v březnu při 1. vlně C19 tento boom kurzů ustal. Díky propojení
našeho rezervačního systému a platformy Zoom mohla v dubnu pokračovat část sportovních kurzů
on-line, což pro nás byla nová koordinační disciplína. Květen přinesl uvolnění a kurzy pro dospělé
znovu nastartovaly a běžely v plné sestavě živě až do října, kdy opět naskočily do on-line. Naši
nabídku pro dospělé v tomto roce jsme doplnili o nové jednorázové workshopy na téma duševní
očisty (Mandaly, Spontánní tanec pro ženy).
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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 2020 se pro školní děti uskutečnil jeden jarní příměstský tábor s výlety CESTA VESMÍREM a
9 letních.
Dva všeobecné tábory s etapovou hrou – NETRADIČNÍ OLYMPIJSKÉ HRY a LOUPEŽNÍCI ze
Zbraslavských lesů, tábor s výlety a etap. hrou CESTA DO NEZNÁMA, Fotografický tábor a 3 denní
Sportovní tábor.
Úžasná umělecká díla vznikala na třech výtvarných táborech s tématikou ANGLIE, SKOTSKO, IRSKO
a na 4. ročníku výtv. akademie ART PERFORMANCE CAMP pro starší školáky. Všech příměstských
táborů v roce 2020 se zúčastnilo 183 dětí školního věku.
Pro předškoláky jsme zorganizovali 2 letní příměstské tábory Hýbej se a tvoř! a Barevný svět
kolem nás!, kterých se zúčastnilo vždy 15 dětí, celkem tedy 30 předškoláků.
V srpnu 2020 jsme již podruhé na základě poptávky z Jesle Zbraslav zorganizovali 1 týden Dětského
klubu s montessori prvky pro děti od 2 let pro 12 dětí.
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V roce 2020 jsme pro komunitu na Zbraslavi uspořádali 29 jednorázových akcí - přednášek,
workshopů či besed s odborníky na různá témata. Tyto akce navštívilo 208 osob.
10 menších tvořivých workshopů bylo určeno školním dětem jako např. Morčecí párty, víkendový
Výtvarný ateliér, Linoryt dílnu s potiskem triček, Keramickou dílnu či Vánoční šití dárků. Na on-line
workshop Seznámení s programováním jsme opět využili podpory nadace VIA v rámci projektu
Meet and Code. Některé další plánované akce byly zrušeny či přesunuty do roku 2021 z důvodu
protipandemických omezení.
9 přednášek/besed s odborníky bylo určeno našim klientům (živě i on-line) na témata výchovy dětí.
V roce 2020 jsme v rámci projektu EU2 č.: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000713 realizovali celkem 6
jednorázových venkovních akcí. Některé proběhly bezkontaktní formou, jiné tak, jak jsme akce
plánovali a realizovali v předchozích ročnících, tedy naživo. Při standardním režimu jsme na
přípravách spolupracovali s dobrovolníky z řad Pexesa, jednotlivci, místními organizacemi a spolky
(hasiči, MŠ, KLAS, aj.). Někteří pomáhali i v průběhu akce. U bezkontaktních událostí jsme převážně
spolupracovali s našimi dobrovolníky, kteří byli rádi, že se v této těžké době mohou zapojit a být
potřební. Bezkontaktní akce - Čarodějnická stezka, Adventní procházka po Zbraslavi. Kontaktní
Masopust, Ptačí stezka, Piknik, Pohádkový les.
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Za podpory městské části jsme již po sedmé organizovali ATLETICKÉ ZÁVODY, které proběhly dne
23. 5. 2020 zejména na zahradě Kulturně komunitního centra a zpevněné ploše tzv. oválu
Slunečního města.
Cílem projektu bylo přispět zábavnou, ale seriózní a profesionální formou k zvýšení zájmu o pobyt
dětí (popřípadě s rodiči) venku, zažít různé disciplíny atletiky, věnovat se sportu jako možnosti
trávení volného času. Děti si vyzkoušely, jak to vypadá na opravdových závodech, tedy včetně
registrace, měření výkonů, ale i vyhodnocení a ocenění (elektronickou formou kvůli
epidemiologickým omezením).
Na akci se sešlo 53 předškoláků a mladších školáků. Za doprovodu rodičů si akci všichni malí atleti navzdory omezením - užili.
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Zbraslavské jarmarky jsou specifickou jednorázovou opakovanou aktivitou. Jsou značkou pro
místní trhy s prověřenými, převážně regionálními prodejci a doprovodným kulturním programem.
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.
Filozofie projektu Zbraslavských jarmarků zůstává stále stejná - vytvořit místo setkání s kulturním
programem, zapojovat do něho místní spolky a organizace, nabídnout možnost nakoupit si
suroviny pro přípravu jídel, hotová jídla či dárky. Snažíme se dělat jarmarky srdcem tak, aby na trhu
byla cítit milá a přátelská atmosféra.
Trhy v tomto formátu organizujeme již od roku 2011 (s nechtěnou přestávkou od r.2012-2015).
Sezona trvá vždy od dubna do října, každou druhou sobotu dopoledne.
Rok 2020 a protipandemická opatření bohužel citelně zasáhla do organizace trhů. Sezónu jsme
měli naplánovanou jako každý rok zhruba na 12 sezónních trhů plus vánoční trhy na Zbraslavi a v
Radotíně. Nakonec bylo možné realizovat jen 9 sezonních trhů a žádný vánoční trh.
Každý trh jsme připravovali zvlášť. Bylo to dosti náročné nejen pro organizování, ale i pro samotné
prodejce. Nevěděli, jestli mají pokračovat v produkci, objemech a dalších okolnostech, které
ovlivňují jejich podnikání.
Od roku 2019 jsme na ZJ přešli na ekologické obaly a prodejci již nenabízeli žádné igelitové sáčky,
tašky. Po ročním vyhodnocení můžeme s radostí sdělit, že myšlenka byla správná a návštěvníci tuto
změnu kladně přijali. Cílem této myšlenky bylo a je, snížit spotřebu obalových materiálů z plastu.
Jarmarky se v roce 2020 uskutečnily díky podpoře MČ Praha-Zbraslav a ve spolupráci s úřadem
městské části.
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Od roku 2012, kdy Pexeso získalo pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, se úspěšně rozvíjí
sociálně poradenská sekce. Hlavní cílovou skupinou sociálního programu je rodina, která se ocitla v
nesnázích. Tato činnost je financována z projektů EU, MPSV a MHMP (Vyšší rodinná a Přes
překážky) a vlastní činnosti.
Od roku 2017 jsou velkým posílením v prosociálních aktivitách Pexesa dotace z EU fondů. S finanční
podporou Operačního programu Praha – pól růstu ČR (dále jen “OP PPR”) jsme úspěšně navázali
na projekt CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000216 Pexeso pomáhá přes překážky a v roce 2020 vstoupili
do druhého roku dvouletého projektu s registračním číslem CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000713 –
Rozvoj komunitního centra Pexeso.
Posláním projektu ROZVOJ KOMUNITNÍHO CENTRA PEXESO bylo zlepšení postavení dětí,
mládeže a rodin s dětmi v nepříznivé sociální a psychosociální situaci v Praze-Zbraslavi a okolí.
Díky projektům a dofinancování z prokomunitní činnosti můžeme nabízet sociální a poradenskou
podporu rodinám i jednotlivcům ze Zbraslavi, Prahy i obcí středočeského kraje za zvýhodněné
ceny, díky kterým je pro ně pomoc finančně dostupná.
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Poskytujeme sociální poradenství, psychologické poradenství dětí a dospělých, terapie
individuální, párové a rodinné, mediaci, asistovaná předávání a kontakty. Dále přípravu na výuku,
Feuersteinovo instrumentální obohacování, workshopy pro rodiče, svépomocné skupiny,
charitativní sbírky a integraci do kroužků pro děti ze sociálně slabých rodin. Aktivně spolupracujeme
s OSPODy (Orgány sociálně-právní ochrany dětí) a základními školami regionu.
V letošním roce byla činnost ovlivněna epidemiologickou situací. V jarních měsících se poradenská
činnost přesunula do on-line prostoru, některé z aktivit nebylo možné realizovat. Od června se
činnost znovu plně rozvinula a nebyla přerušena ani další vlnou pandemie. Rodiny a děti
potřebovaly především prezenční podporu. Poskytli jsme podporu v podobě 1 685 uskutečněných
sezeních, kterých se zúčastnilo 2086 klientů, tj. 489 unikátních osob/279 unikátních rodin. Podpořili
jsme sbírkami 4 rodiny v nepříznivé sociální a finanční situaci.

Nestandardní průběh roku ovlivnil i naše vzdělávací aktivity (přípravu na výuku a kurzy
Feuersteinova instrumentálního obohacování). Kdykoliv to situace umožnila, pomohli jsme dětem,
kterým on-line výuka činila potíže, prezenčně. V září jsme nově otevřeli kurz přípravy na přijímací
zkoušky, který během října přešel v distanční formu výuky. Část aktivit jsme museli přesunout a
stále čekají na realizaci.
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Pexoklub organizujeme jako klub s nízkoprahovými prvky, aby byla umožněna maximální
dostupnost poskytované služby a odstraněny časové, prostorové, psychologické a finanční
bariéry. Principy jsou: otevřenost, individuální přístup, bezplatnost, odbornost a vazba na rodinné
prostředí (prostřednictvím individuální práce s uživatelem, lze spolupracovat s jeho rodinou a
nabídnout poradenství a podporu v obtížných situacích).
Cílem klubu je vytvořit cestu k pozitivnímu ovlivnění života dětí a mládeže, 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 klubu. Klub vedou lektorky pod odbornou garancí sociální
pracovnice.
Součástí aktivit Pexoklubu je i streetwork nejen v centru MČ Praha-Zbraslav, ale i v přilehlém okolí
(Lahovice, Lahovičky, Lipence, Radotín), během kterého vyškolení pracovníci pracují s komunitou
přímo v terénu.
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Provoz Pexoklubu byl v roce 2020 limitován protipandemickými omezeními. Jelikož byla cílová
skupina školáků a studentů nejvíce podrobena opatřením, zavedli jsme nové postupy komunikace
s návštěvníky klubu. Jednalo se o on-line a telefonická setkání, setkání v omezeném počtu až po 1:1
(školák: lektor), zřídili jsme elektronickou i fyzickou schránku důvěry, začali komunikovat přes
Instagram. Během uvolnění opatření do klubu docházelo více dětí, než je jeho kapacita. Museli jsme
proto flexibilně upravovat pravidla i formy setkávání. I přes tyto komplikace jsme v roce 2020
zaznamenali 917 vstupů do Pexoklubu a navštěvovalo ho pravidelně 147 dětí.
V programu klubu nabízíme např.:
 sportovní vyžití (ping-pong, stolní fotbálek a hokej, stolní deskové hry, boxovací pytel),
turnaje, soutěže, prostor, kde si lze zacvičit
 kreativní vyžití (výtvarná tvorba, možnost učit se vařit, pracovat s počítačem, poslouchat
muziku, číst si)
 výlety, exkurze, tematické akce
 možnost zapojit se do aktivit jednorázově, či formou workshopů
Pexoklub funguje jako místo, které může dětem a dospívajícím:
 pomoct orientovat se ve vztazích (vycházet s kamarády, komunikovat s dospělými,
orientovat se ve společenských pravidlech atd.), a tak předcházet kriminalitě a sociálnímu
selhávání ve společnosti
 pomoct se školními problémy (téma známek, školní přípravy, výběrem školy, správného
povolání, podpora silných a práce se slabými stránkami atd.) a zvýšit motivaci ke
vzdělávání.
 spolupracujeme se spoustou dalších organizací. Můžeme nabídnout zázemí i doporučit,
kam se v případě těžkostí obrátit, naplnit čas jinak neorganizované mládeže a dětí, zajistit
psychologické poradenství či léčebně diagnostický pobyt.
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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 zcela
dotovány nebo nabízeny za ceny nižší než jsou náklady, abychom je mohli nabídnout co nejširší
veřejnosti.
Rok 2020 byl velmi poznamenán koronavirovou pandemií. S prodlužujícím se nouzovým stavem a
nuceným omezením našich aktivit jsme přišli o příjmy z kurzovného, přednášek a jiných
komunitních akcí, které částečně slouží i k dofinancování prosociálních aktivit. Naopak se nám
zvýšily náklady spojené se zabezpečením vyšších hygienických nároků a zajištění některých našich
služeb v on-line formě.
Jedním z partnerů Pexesa je MČ Praha-Zbraslav, a to jednak formou odpuštění nájmu v
prostorách KKC (objekt, ve kterém sídlíme, byl převeden státem do správy MČ Praha – Zbraslav v
roce 2011 pod podmínkou bezplatné výpůjčky neziskové nebo vzdělávací organizaci v následujících
20 letech) a jednak systémovou podporou, rychlou Covid pomocí a takzvanými malými granty
na konání komunitních akcí pro širokou veřejnost (např. Pohádkový les, Čarodějnice, Lampionový
průvod), což činilo 3,8 % z výnosů Pexesa. Další finance na realizaci provozu Pexesa jsme získali z
grantů:





OP PPR Evropské unie (26,3 %)
Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství (21,1 %)
MPO - program Covid 21 (3,5 %)
Hlavního města Prahy (15,8 %)

Protože ne všechny dotace pokryjí náklady na konkrétní projekty ve výši 100 % (povinná spoluúčast
je většinou 30 %), chybějící finance získáváme z vlastní činnosti: ze vstupného na akce,
kurzovného, příměstských táborů, z organizace Zbraslavských jarmarků aj. a z darů, což dělalo v
roce 2020 29,5 % z celkových příjmů.
Díky výše zmíněné podpoře a našemu hospodaření můžeme některé služby jako rodinné
terapie, poradny a doučování poskytovat za zvýhodněnou cenu, pro děti a rodiny v tíživé životní
situaci pak zcela bezplatně, a provozovat volně přístupnou každodenní hernu – Setkávárnu a
Pexoklub pro školáky.
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V roce 2020 se nám podařilo i přes nelehkou situaci ovlivněnou mimořádnými vládními
opatřeními přinést pro Zbraslav, našim klientům, dotační částku z jiných míst (ESF EU, MPSV,
MŠMT, MPO a HMP) ve výši 5 275 033,46 Kč.
Letošní situace byla o mnoho těžší, neboť výsledky dotací se dozvídáme až během 2. čtvrtletí a o
dotaci z MPO jsme mohli požádat dokonce až v dubnu 2021 a tuto dotaci na refundaci úhrad
mzdových a režijních nákladů pro období 1.2.2020 - 31.3.2021 jsme obdrželi 17.5.2021. Do roku 2020
byla zaúčtována do příjmů částka 278 tisíc Kč, čímž se nám dodatečně změnil výsledek hospodaření
ze ztráty 6 tis. Kč na zisk 272 tis. Kč. Jak je vidět, podmínky pro existenci byly velmi nepřehledné a
tento rok byl doslova bojem o přežití. Děkuji jak donorům, tak i našemu týmu, že se i tentokrát
podařilo podporu získat!
Hana Marková, finanční ředitelka

30

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 2201367297/2010 nebo vložit do sbírkové kasičky na recepci Pexesa.
Dále nám pomáhá i GIVT on-line projekt: proměňte 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:
CUHO, s.r.o.
Eliseo, s.r.o.
Podlahy Kamarád
Process Solutions, s.r.o.
Teramed, s.r.o.
Rodina Carzoli
Rodina Habalova
Paní Kalabzová
Paní Simeona Šimková
Rodina Vejpustkova
Rodina Werenyckých
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Přispěvatelé do veřejné sbírky a sbírky Darujme (členové asociace ACCA a další dárci)
Nakupující přes GIVT
Dárci věcí pro charitativní sbírky
Vaše dary jsme použili na překlenutí velmi těžkého období začátku roku 2021. Obvykle míváme do
začátku roku finanční prostředky vybrané v předchozím roku, které nám pokryjí mzdy a nejnutnější
výdaje než se dozvíme výsledky a obdržíme dotace v novém roce. Letos byly tyto prostředky velmi
omezené a díky Vašim darům můžeme pokračovat v činnosti a pomáhat rodinám v tíživých
situacích a širší komunitě.
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South Prague Net
Zdarma internetové připojení.
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Projekt
Pro rodiny s nejmenšími dětmi
Vyšší rodinná
Vyšší rodinná
Pro školáky
Dospíváme s Pexesem
Pexeso – prostor pro děti a mládež
Webinář pro začátečníky SEZNÁMENÍ S
PROGRAMOVÁNÍM A KÓDOVÁNÍM
Sport pro všechny věkové kategorie
Sport pro radost
Sociální aktivity
Přes překážky
Přes překážky
Rozvoj KKC Pexeso (*1)
Rozvoj KKC Pexeso (*1)
Akce
Masopust
Čarodějnická stezka
Atletické závody
Pohádkový les
Lampionový průvod
Piknik
Svatováclavský koncert
Podpora organizace
Systémová podpora
Covid - rychlá podpora
Víceúčelová zahrada KKC (*2)
Covid - 21 (*3)
Dotace celkem

Dárce
MPSV ČR
Magistrát hl. m. Prahy
MŠMT ČR
Magistrát hl. m. Prahy

Částka
799 068,00 Kč
458 000,00 Kč
246 280,00 Kč
176 000,00 Kč

Sdružení VIA, z. ú., Meet and Code

10 000,00 Kč

Magistrát hl. m. Prahy

30 000,00 Kč

MPSV ČR
Magistrát hl. m. Prahy
ESF EU
Magistrát hl. m. Prahy

615 073,00 Kč
286 000,00 Kč
1 038 234,93 Kč
1 038 234,93 Kč

MČ Praha-Zbraslav
MČ Praha-Zbraslav
MČ Praha-Zbraslav
MČ Praha-Zbraslav
MČ Praha-Zbraslav
MČ Praha-Zbraslav
MČ Praha-Zbraslav
MČ Praha-Zbraslav
MČ Praha-Zbraslav
Magistrát hl. m. Prahy
MPO

10 550,00 Kč
4 100,00 Kč
14 705,00 Kč
16 300,00 Kč
10 000,00 Kč
28 320,00 Kč
16 000,00 Kč
150 000,00 Kč
50 000,00 Kč
299 848,39 Kč
278 294,21 Kč
5 575 008,46 Kč

Poznámka:
(*1) Realizace projektu reg. číslo: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000713 – “Rozvoj komunitního centra
Pexeso“ s přidělenou dotací na období 1/2019-2/2021 v celkové výši 5 758 774,25 Kč v rámci Operačního
programu Praha – pól růstu ČR.
(*2) Realizace projektu „Víceúčelová zahrada komunitního centra“ (poř. č. 64) s přidělenou dotací
v celkové výši 380 000 Kč na období 2020-2021.
(*3) Dotace ze 17.5.2021 v celkové výši 443 275 Kč na období 1.2.2020 - 31.3.2021.
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Stav k prvnímu dni

Stav k poslednímu dni

účetního období

účetního období

AKTIVA
Dlouhodobý majetek
Hmotné movité veci a jejich soubory
Oprávky

0
0
0

37 871
42 552
-4 681

3 010 885

3 910 824

3 866

6 400

92 508
2 903 114

51 631
3 822 466

8 897
2 500

30 328
0

3 010 885

3 948 695

867 307

1 137 108

267 977

272 081

599 330

865 027

Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
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

2 143 579

2 811 588

69 707

63 184

348 680

408 556

24 609
3 399

32 120
7 207

527
1 672 056
24 600

0
2 279 520
21 000

ÚHRN PASIV

3 010 885

3 948 695

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
Vlastní zdroje
Výsledek hospodaření
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min.let

35

Kč

Výnosy
Výnosy z vlastní činnosti

z toho:

Státní dotace a granty
Obecní dotace a granty
Nadační/firemní dotace a granty
Dary

Výnosy CELKEM
NÁKLADY
Odměny lektorů
Mzdy koordinace PS, DPČ
Mzdy koordinace DPP
Odvody (Soc.a zdravotní poj.)
Nájemné - externí prostory
Opravy/udržování
Výtvarné potřeby, pomůcky pro dílny
Zařízení, vybavení-pomůcky, hračky
El.energie, vodné, stočné, odpad
Kancelářské potřeby, tisk, publikace
Služby spojů
IT, ekonomic.služby
Školení
Úklidové prostředky
Občerstvení
Ostatní

NÁKLADY CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

29,3%
22,4%
1,0%
5,8%
50,9%
19,6%
0,1%
0,1%
100%

2 314 086
1 771 893
82 754
459 439
4 015 185
1 549 823
10 000
6 137
7 895 231

kurzovné
vstupné do herny, na akce, další
ostatní

Poznámka

%

Kč

1*

%
1 875 345
2 775 944
474 190
953 535
42 150
16 900
64 686
371 499
82 980
61 380
42 697
122 372
35 105
62 576
183 102
458 687
7 623 150

24,6%
36,4%
6,2%
12,5%
0,6%
0,2%
0,8%
4,9%
1,1%
0,8%
0,6%
1,6%
0,5%
0,8%
2,4%
6,0%

100%

272 081

Pozn.:podrobný přehled o příjmech a výdajích naší organizace dle Metodiky MPSV

1* Městská část Praha-Zbraslav (299 975 Kč) a hl.m.Praha (1 249 848 Kč)
2* odpovídá počtu: 50 lektorů a příležitostných brigádníků (fakturující a na Dohody o provedení práce)
3* odpovídá přepočteným úvazkům: 8,91 (pracovní smlouvy a na Dohody o pracovní činnosti)

2*
3*
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Náklady dle projektů
Podpora komunitního
života - Pexeso sobě +
Zahrada
14%

Pro rodiny s nejmenšími
dětmi - Vyšší rodinná
27%

Sociální aktivity - Přes
překážky + Rozvoj KKC
Pexeso
40%

Pro školáky - Dospíváme
s Pexesem
15%

Sport pro všechny věkové
kategorie - Sport pro
radost
4%

Program
Pro rodiny s nejmenšími dětmi

Projekt
- Vyšší rodinná

Pro školáky
Sport pro všechny věkové kategorie
Sociální aktivity
Podpora komunitního života

- Dospíváme s Pexesem
- Sport pro radost
- Přes překážky + Rozvoj KKC Pexeso
- Pexeso sobě + Zahrada

Částka
2 053 202 Kč
1 117 194 Kč
319 734 Kč
3 077 909 Kč
1 055 111 Kč
7 623 150 Kč
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Finanční prostředky získáváme formou dotací a darů a vyděláváme například prostřednictvím
kurzovného a vstupného na jednorázové akce.

Zdroje příjmů
MPSV, MŠMT, MPO
24,6%
HMP
15,8%

MČ Zbraslav
3,8%

Sdružení VIA
0,1%
EU - OP PPR
26,3%

Dary
0,1%
Kurzovné, vstupné do
herny, na akce, aj.
29,3%
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ACCA

Městská část Praha-Radotín

Podlahy Kamarád

Amelie

Městský úřad Říčany - Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví

Ráj sýrů Zbraslav

Klub aktivního stáří (KLAS) při Asociaci Městský úřad Brandýs nad Labem –
Rhino Praha
Samaritánů ČR
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Byznys pro společnost - národní
platforma rozvoje dobrovolnictví

Městská část Praha 11 – Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví

SouthPrague Net

Česká ženská lobby

Městská část Praha 6 – Odbor
sociálních věcí

Sportovní oděvy Zbraslav, Pavel Šerý

Centrum služeb pro rodinu a dítě a
dětský domov Charlotty Masarykové

Městská část Praha 4 – Odbor
sociálních věcí

TJ Sokol Zbraslav

Dobrá rodina

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Triangl, centrum pro rodinu

Domeček, chráněné bydlení Lahovice

Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy

Elektro servis Praha

MŠ Nad Parkem

Farní pěvecký sbor
Farnost Zbraslav
Frangula Chorus
Gabriela Böhmová

Nakladatelství Slovart
Náš Region
Noviny Prahy 16
Obuv A+J

Helpless, o.p.s.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Zbraslavské noviny
(OSPOD) Úřadu městské části Praha 4

Hlavní město Praha
JE8
Kamínka-restaurace
Kavárna a Bowling U Stromečku
Knihkupectví U Stromečku
Městská část Praha-Zbraslav

Unie center pro rodinu a komunitu
Junák – skautské středisko Uragán
Zbraslav
U Žemličků – restaurace
www.jobs.cz
Zahradní dům Kostrounek
Zbraslavská kulturní společnost

Odbor sociálně-právní ochrany pro
Prahu 16 a Prahu-západ
Okrašlovací spolek Zbraslav
OSPOD Praha západ – Černošice
Papírnictví Kratina

ZŠ Lipence
Bifé Prádelna
Sluneční cukrárna

Pašijové slavnosti

ZŠ Vladislava Vančury

Zeeland, chráněné bydlení Lahovice

... 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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PEXESO, z.s.
Provozovna:
KKC ZBRASLAV, Žabovřeská 1227, 156 00 Praha-Zbraslav.
Telefon: 721 518 248
E-mail: recepce@pexeso.org
Webové stránky: www.pexeso.org
Facebook: www.facebook.com/rodinnecentrumpexeso www.facebook.com/pexoklub
YouTube: www.youtube.com/pexesozbraslav

Administrativní sídlo:
Neumannova 1451/1
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

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

