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DOVOLTE MI PŘEDSTAVIT PEXESO  

Jsme komunitní centrum působící v Praze Zbraslavi již 10 let. Zaměřujeme se na práci s rodinou ve 

všech jejích podobách. Naše činnost se dělí na aktivity pro děti předškolního věku až po dospělé. 

Značnou část našeho úsilí věnujeme školní mládeži – volnočasové kurzy, příměstské tábory, 

workshopy a Pexoklubovna pro školáky a mládež s nízkoprahovými prvky. Druhou část našich aktivit 

tvoří sociální projekt Přes Překážky. Projekt Přes překážky je zacílený na klienty OSPOD Praha 16  

a OSPOD Praha-Západ a klienty procházejícími složitou životní situací, kteří jsou do našeho centra 

doporučeni těmito spolupracujícími odbory na základě nabídky služeb našeho spolku. Projekt běží již 

šestým rokem. Poslední část našich aktivit je zaměřena na podporu komunitního života na Zbraslavi. 

Zde můžeme zmínit např. Zbraslavské jarmarky či Svatováclavský koncert.  

 

Věříme, že naše činnost je přínosná pro komunitu, ve které žijeme. Na následujících stránkách se 

dozvíte více o naší činnosti v roce 2016. Předchozí výroční zprávy naleznete na našem webu 

www.pexeso.org. 

 

 

  

http://www.pexeso.org/
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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 

asi 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 
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JAKÝ BYL ROK 2016 

Byl to nejen rok radostných oslav, ale také rok obrovských administrativních změn a počinů.  

Deset let existence jsme si chtěli užít především setkáváním s těmi, které jsme během dekádové pouti 

potkávali, s těmi, kteří nám pomohli a stáli při nás. Vyhledali jsme staré zápisy ze schůzí a fotky, nad 

nimiž jsme se mnohdy velmi pobavili. Uspořádali jsme narozeninovou oslavu formou Zbraslavského 

pikniku s koncertem, soutěží o Zbraslavskou buchtu a atletickým kláním. Zkrátka opět všeho hodně  

a pro každého něco. Věříme, že jsme si to všichni pěkně užili a že to posílilo naše přesvědčení, že to co 

děláme, má smysl a společně dokážeme dosáhnout i ty nejnepředstavitelnější cíle.  
 

Vedle tohoto slavnostního dění jsme samozřejmě pilně pracovali a to nejen na organizování běžného 

provozu centra, ve statistikách velmi podobnému jako je v kapitole výše popsaný rok 2015. Zároveň 

jsme se transformovali z občanského sdružení na zapsaný spolek. A v neposlední řadě jsme se 

definitivně rozhodli k odvážnému kroku: „jít“ do evropských dotací.  
 

V roce 2016 jsme tedy nakonec přeci jen podali žádost v rámci Operačního programu - Praha pól 

růstu. Jednalo se o dotaci na rozšíření činností, se kterými se již do původních prostor a se základní 

kapacitou personálu nevejdeme. Uf. Indikátory, aktivity, monitorovací zprávy, nepřímé náklady, 

prezenční listiny…. A celý rok 2016 čekáme na posouzení naší žádosti…  
 

A tak jak je našemu týmu blízké, když už se do něčeho pustíme, tak řádně, rozhodli jsme se o sepsání 

druhé dotační žádosti, tentokrát v partnerství s městskou částí. Když dobře napíšeme projekt, máme 

šanci, že se nám podaří sehnat až 15 milionů pro obec, která z těchto prostředků může 

zrekonstruovat objekt v Žabovřeské 1227 (odkud jsme se museli v roce 2011 nuceně odstěhovat  

a budeme se moci opět vrátit). Na nás potom zůstane „jen“ plnit projekt po dobu nejméně 5 let… 

Takže během roku 2016 píšeme, konzultujeme, uzavíráme partnerství, pochybujeme, strachujeme se, 

jsme napadáni a obhajujeme se. Zkrátka pracujeme na tom, abychom byli v dotaci úspěšní. A uvidíme 

ve výroční zprávě za rok 2017 a 2018, zda se nám to mravenčí úsilí podařilo dovést k úspěchu.  

 

 

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2017? 

Předpokládám, že se z kraje roku konečně dozvíme, jak dopadla naše žádost o dotaci na rozšíření 

činnosti v  prosociálních aktivitách, tj. projektech na pomoc rodinám v nesnadné životní situaci.  

A jakmile to budeme vědět, začne neuvěřitelně turbulentní proces hledání a úprav dalších prostorů. 

V projektu totiž máme vznik Pexoklubu s prvky nízkoprahovosti, který ovšem bude pro školáky  

a dospívající fungovat nejen 1 odpoledne v týdnu, ale každý všední den. Se vstupem zdarma, 

programem a týmem odborníků. V projektu žádáme také o zajištění nového prostoru pro poradenské 

a vzdělávací aktivity. Až najdeme zázemí i pro tento tým, nastane kolotoč výběrových řízení, protože 

se budeme muset rozšířit o 6 nových pozic. A do toho samozřejmě standardní provoz Pexesa  

a nestandardní psaní druhé žádosti o evropské dotace, které bude na jaře 2017 kulminovat. Držím 

Pexu palce! 
 

Za Pexeso, Michaela Bernardová, zakladatelka a předsedkyně spolku.  
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NÁŠ TÝM 

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

Řídícím orgánem komunitního centra je Rada. Radě je zodpovědný Realizační tým (RT), který vede  

5 projektových manažerek, pod něž spadá 5 pracovních skupin, kde pomáhá 20-25 aktivních 

dobrovolnic/ků, dalších cca 20 dobrovolníků je připraveno pomoci v případě velkých projektů. 

Využíváme také 5 odborných dobrovolných konzultantů.  

Pexeso zaměstnávalo v roce 2016 na částečné pracovní úvazky 8 osob. Dále s námi spolupracuje tým 

77 lektorů pravidelného programu  a podpůrných pracovníků na DPP (většinou cca 1-10 hodin týdně). 

 

Výkonná rada 

Mgr. Michaela Bernardová – předsedkyně spolku, členka výkonné rady 

Ing. Lenka Klímová – místopředsedkyně spolku, členka výkonné rady 

Ing. Květa Carzoli FCCA, členka výkonné rady 

Finanční řízení a Fundrasing 

Ing. Květa Carzoli FCCA, Ing. Marta Werenycká, Jana Žilková 

Sportovní, výtvarné, vzdělávací  a komunitní aktivity 

Ing. Lenka Klímová, Lenka Soukupová, Mgr. Marcela Michálková, Lenka Jechová, Ing. Radka 

Hanáková, Lenka Dvořáková 

Prosociální aktivity - Projekt Přes překážky 

Mgr. Michaela Bernardová, PhDr. Danka Zubová, PhDr. Nataša Balvínová, Jana Gajdošová, Mgr. Petra 

Lišková, Mgr. Kateřina Beerová 

Podpůrný tým 

Zuzana Malá, Bc. Eva Sýkorová, Darina Malá 
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DOBROVOLNICTVÍ 

KLUB DOBROVOLNÍKŮ  

Činnost Pexesa by nemohla existovat bez dobrovolnické práce postavené na myšlence, že jen my 

sami můžeme ovlivnit život kolem nás. Dobrovolníky, kteří přicházejí do Pexesa se svými nápady, 

energií, nadšením, úsilím a činností se snažíme opečovávat především v rámci Klubu dobrovolníků. 

Klub dobrovolníků je tvořen asi 25 členy, kteří pravidelně a opakovaně přispívají svým časem a úsilím 

k činnosti Pexesa. V rámci Klubu dobrovolníků jsou připravována nepravidelná neformální setkání. 

V roce 2016 bylo uskutečněno 6 akcí (např. Plesotančírna, Předprázdninové posezení či Vánoční 

večírek).  

Novinkou v roce 2016 je vznik Junior klubu dobrovolníků, který vzešel z dětí, které v minulosti 

navštěvovaly či stále ještě navštěvují naše kurzy. Dříve se akcí samy účastnily, nyní je pro jiné 

pomáhají organizovat. 

  

FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ  

Již osmým rokem spolupracujeme s firemními dobrovolníky, ať prostřednictvím organizace Byznys 

pro společnost nebo přes personální oddělení velkých firem. V roce 2016 se firemní dobrovolníci  

z Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance (5), Československá obchodní banka, a.s. (3) 

a Česká televize (1) zapojili do zvelebování vnitřních prostor Pexesa, přípravy Zbraslavských jarmarků 

při stavění stánků a do našich velkých komunitních akcí Čarodějnice a Pohádkový les.  
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

Aktivity pro všechny věkové kategorie jsou stavebním kamenem naší činnosti. Jsou zdrojem nápadů, 

kontaktů a dobrovolníků. V této oblasti nabízíme širokou škálu kurzů v pravidelném programu, 

jednorázových akcí, přednášek, workshopů. Ale také příměstské tábory, prostor pro setkávání  

či Pexoklubovnu pro školáky. 

V roce 2016 se účastnilo našich aktivit 1267 unikátních (neopakujících se) návštěvníků (ze 702 rodin), 

polovina těchto návštěvníků se účastnila našich rozličných aktivit opakovaně. Zorganizovali jsme 458 

klientům pravidelného programu (z 372 rodin) průměrně za oba semestry 60 kurzů. Dále pak celkem 

54 jednorázových akcí celkem pro 7000 účastníků a mnohé další aktivity. 

 

PRAVIDELNÝ PROGRAM  

V Pexesu probíhalo v roce 2016 v průměru za oba semestry 60 kurzů pravidelného programu týdně 

(neformálně vzdělávací, sportovní, taneční i s výtvarným charakterem). 
 

Pravidelný program Pexesa nabízí aktivity pro 3 základní kategorie:  

 předškoláky (rodiče s nejmenšími dětmi (0-4 roky) 

 předškoláky, často již bez účasti rodičů na kurzu 

 školáky a dospělé.  
 

PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI A PRO PŘEDŠKOLÁKY 

V roce 2016 jsme otevřeli v prvním semestru 16 a ve druhém 17 kurzů týdně pro 172 klientů. Jedná se 

o programy pro rodiče s dětmi od 0-3 let a pro předškoláky od 4-6 let (bez přítomnosti rodičů). Oproti 

minulému roku jsme nabídli v obou semestrech nové typy kurzů jako např. Baby signs – znakování 

pro batolata, Přírodověda s tvořením pro děti 2-4 roky, Děti na startu – sportovní přípravka pro děti 

4-6 let a přípravku pro budoucí školáky s FIE (Feuersteinovou metodou). Stejně jako v minulém roce 

dále probíhaly kurzy cvičení rodičů s dětmi, sportovní hry, masáže miminek, angličtina, 2x Atleťáček, 

muzicírování, tanec a výtvarničení. 

V prvním pololetí jsme nově nabídli 1 x týdně dopolední školičku – Dětský klub s Montessori prvky pro 

děti do 4 let bez rodičů, kterou navštěvovalo pravidelně celkem 5 dětí. V druhém pololetí již rodiče 

mohli školičku využít 2x týdně a navštěvovalo ji pravidelně 7 dětí. 

Součástí pravidelného programu bylo také doprovodné hlídání dětí během aktivit dospělých. 
 

Velmi se osvědčila interaktivní Setkávárna - prostor Pexesa určený pro klienty aktivit, ale  

i návštěvníky, kteří přijdou  jednorázově/náhodně. Je koncipován jako volně přístupné zázemí  

k setkávání všech věkových skupin s možností využití herny a občerstvení po celou otevírací dobu 

recepce. Zároveň zde po celý rok 2016 probíhaly multimediální vzdělávací prezentace a výstavy 

fotografií na téma zdravá výživa pro celou rodinu, cestování do exotických krajin očima dětí  

a bezpečná domácnost (zdravotně závadné výrobky). Setkávárna není jen jedna místnost, vnímáme 

tak všechny volně využitelné prostory Pexesa. V případě domluvy zde lze použít i jednorázové 

kanceláře (připojení k PC, Internet, hlídání dětí). Setkávárnu navštívilo v roce 2016 cca 380 osob 

týdně. 

Vybrané kurzy pro rodiče s dětmi do 6 let a další výše zmíněné aktivity jsou podpořeny z dotačního 

programu Rodina MPSV a také z dotační podpory hlavního města Prahy.  
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PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO ŠKOLÁKY  

V rámci pravidelného programu se nám v roce 2016 podařilo navýšit školákům nabídku kurzů z 10 až 

na 21 kurzů ve druhém semestru. Celkem za minulý rok u nás využilo týdně volnočasové kurzy  

259 dětí ve věku 6-18 let.  

 

Stejně jako dříve pokračovaly v uplynulém roce oblíbené kurzy atletiky, keramiky, dále Design a šperk, 

kroužek flétny a kroužek Lego Bricks. O další lekce se rozšířily kroužky moderního tance, výtvarný kurz 

a Módní návrhářky a větší zájem jsme zaznamenali také o individuální lekce piana. V podzimním 

semestru jsme dětem nabídli několik nových kurzů, které v naší nabídce dosud chyběly – Technik 

(kurz pro starší i mladší), skupinové lekce Kytary bez not, Posilování s TRX pro náctileté a kurz 

Youtubering, který se zabývá natáčením a úpravami videí.  

Ve školních prostorách ZŠ V. Vančury jsme v prvním semestru pokračovali v lekcích FIE (Feuersteinova 

metoda) jak pro mladší, tak pro starší školáky a v Pexesu i v budově školy jsme organizovali 

individuální vzdělávání a přípravu na vyučování.  
 

Řadu aktivit, např. doprovod ze školy na kroužky a Pexoklubovnu – otevřený klub pro školní mládež 

jsme poskytovali cílové skupině zdarma, což by v tomto rozsahu nebylo možné bez prostředků 

získaných dotacemi.  
 

Pexoklubovna funguje pod vedením odborného lektora se sociálním vzděláním. Celý provoz je 

postaven na principech nízkoprahovosti  (bez rezervace, bez registrace, se vstupem zdarma). Školní 

děti každý pátek (mimo prázdnin) od 13 do 16 hodin využívaly program rozdělený na volný čas – 

vlastní zábavu a strukturovanou část. Ta probíhala formou her, tvořivých dílen, sportovních aktivit, 

často se zakomponováním prvků neformálního vzdělávání (např. výroba látkové tašky či batohu, 

fotodílna s tiskem fotografií, pohybové hry, zajímavosti – co je v ČR jedinečné…). Lektor také reagoval 

na obecná aktuální témata (např. aktuality ve zprávách, atd.), vzešlé ze samotné interakce dětí.  

V těchto případech mohou díky odbornému zázemí děti pracovat s vlastními emocemi a prožitky  

v rámci her a nacházet cestu k pochopení nejasností světa, do kterého dospívají. V rámci 

Pexoklubovny funguje schránka důvěry, do které můžou školáci vhazovat svoje otázky a témata, jež je 

zajímají.  

K nim se potom lektor může během setkání vracet.  

Pexoklubovna celkem roce 2016 proběhla 32x, s počtem 177 návštěv (v průběhu roku Pexoklubovnu 

navštěvovalo pravidelně ale i jednorázově celkem 27 školních dětí z 24 rodin, nejvíce 13 dětí 

v jednom odpoledni). 
 

V roce 2016 byly aktivity pro školní děti a mládež podpořeny hlavním městem Prahou, MŠMT ČR,  

MČ Praha-Zbraslav, místním soukromým subjektem a dále z výnosů našich dalších aktivit.  

 

PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ 

Pravidelný program pro dospělé - v roce 2016 se konalo v obou semestrech 18 kurzů pro dospělé,  

s počtem 150 klientů/semestr. Z tradičních kurzů jsou stále v popředí zájmu powerjogy jak pro ženy, 

tak i pro muže, pilates a klasická jóga. Vedle těchto aktivit dáváme prostor i specifickým zájmům jako 

je moderní tanec pro ženy.   
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VZDĚLÁVACÍ A KOMUNITNÍ AKCE 

AKCE PRO KOMUNITU S KOMUNITOU 

Akce pro komunitu s komunitou jsou součástí Pexesa od samotného vzniku a provázejí nás po celých 

10 let naší činnosti. V roce 2016 tyto aktivity byly financovány z vlastních zdrojů, dotačních programů 

MPSV a hlavního města Prahy, tak i granty MČ Praha - Zbraslav. 

 

Prvotní myšlenka byla, že se budeme scházet a vymýšlet pro nás zajímavé akce a projekty. Časem se 

kolem této myšlenky vytvořila skupina lidí, kteří měli chuť něco tvořit i pro ostatní a spoluutvářet  

a ovlivňovat život na Zbraslavi. Věříme, že bude-li tato myšlenka dobře fungovat, tak se výsledek 

projeví opět u nás samotných – bude se nám tu pěkně žít. A neboť této myšlence stále věříme, 

pořádáme Zbraslavské jarmarky, Svatováclavský koncert, iniciovali jsme vznik Okrašlovacího spolku, 

podporovali a propagovali místní vodácký klub, ve svých akcích jsme se „síťovali“ s mnohými dalšími 

místními organizacemi.   
 

Akce jsou určeny pro celé rodiny s malými i velkými dětmi. V jejich programu je myšleno jak na 

konkrétní aktivity pro předškolní děti, tak na aktivity pro školáky nebo dospělé. Cílem těchto projektů 

je nabídka programu, který může prožít celá rodina společně, poznat se s novými známými z okolí, 

potkat se s přáteli, popřípadě získat zajímavé informace či přispět k realizaci zajímavého 

nápadu/myšlenky. Akce jsou organizovány především dobrovolníky Pexesa, s některými nám 

pravidelně pomáhají tzv. firemní dobrovolníci.  
 

V roce 2016 jsme uspořádali celkem 54 těchto akcí:  

7 akcí pro rodiče a děti – Montessori dílny, divadélka-pohádky, Čarodějnice, Pohádkový les, 

Lampioňák, Zbraslavský piknik 

6 akcí jen pro školní děti - Workshop Morčecí párty, Lego StarWars, Adventní věncování, Technik 

workshop a pletení šály na hrábích (celkem se zúčastnilo 41 dětí). Větší akcí byly sportovně laděné 

„Atletické hry“ pro 41 školáků a 41 předškolních dětí. Byly realizovány díky grantové podpoře MČ 

Praha-Zbraslav a spolupráci se školní družinou ZŠ V. Vančury a ocenily je nejen děti, ale také tým 

učitelek a vychovatelek z místní ZŠ a MŠ a Atletický svaz, který nás vyhlásil klubem měsíce (prosinec 

2016). Děti si zasoutěžily v klasických atletických disciplínách pod dohledem sportovních instruktorů  

a domů si odnesly zapsané své sportovní výkony spolu s drobnými odměnami. Ve spolupráci  

s kavárnou U stromečku jsme na podzim uspořádali také výstavu prací výtvarného a keramického 

kroužku.  
 

19 akcí pro dospělé nebo celé rodiny např. Plesotančírna, jarní a podzimní burza dětského oblečení, 

Svatováclavský koncert v Kostele sv. Jakuba, výtvarný workshop, Zbraslavské jarmarky.  
 

14 přednášek pro dospělé – např. Jak léčit děti, Emoce ve výchově, Zdravá výživa v praxi, 

Sourozenecké vztahy, Jak vyplnit daňové přiznání a další, většinou s tématikou specifických problémů 

dětí. Zúčastnilo se jich celkem 121 klientů. 
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

Tábory se konají v době školních prázdnin. V roce 2016 se uskutečnilo 5 cyklů příměstských táborů – 

všeobecné letní tábory na téma Cestou Zikmunda a Hanzelky a Po stopách Sherlocka Holmese, dále 

výtvarný tábor Cestujeme po Africe, Lego tábor ve spolupráci s agenturou Brick4Kidz a podzimní 

2denní tábor „Bláznivá podzimní olympiáda“.  
 

Letos poprvé jsme zorganizovali také 5-ti denní letní příměstský tábor pro předškolní děti na téma 

Sportovní hry a příroda a 3 denní tábor pro nejmenší děti (do 4 let) se zaměřením na radost  

z pohybu, Montessori aktivity, tvoření a pohádky pro celkem 14 dětí. 

Příměstské tábory jsou již tradiční nabídkou aktivit pro školáky v rámci pravidelného programu. Jsou 

reakcí na potřeby zaměstnaných rodičů, ale i zajímavou, smysluplnou a finančně dostupnou variantou 

jak trávit čas v době školního volna. Kapacita - zejména letních příměstských táborů - je dána 

omezenými možnostmi centra. Letních všeobecných táborů se zúčastnilo 44 dětí, výtvarného a Lego 

tábora 20 dětí a podzimní tábor byl obsazen 8 dětmi.  

Tábory probíhají většinou od 8 do 17 hodin pod vedením odborných a ověřených lektorů. Jsou 

zaměřeny na kreativní a sportovní vyžití dětí a budování sociálních vazeb mezi nimi. Dva tábory pro 

školáky byly podpořeny grantem Hlavního města Prahy. 
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ZBRASLAVSKÉ JARMARKY 

Zbraslavské jarmarky si kladou 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 2016.  Sezona probíhá vždy od dubna do října, v sobotu dopoledne jednou 

za 14 dní. V roce 2016 jsme zrealizovali 12 trhů. 
 

Naši prodejci jsou převážně regionální producenti (farmáři, řemeslníci). Pro zpestření trhu nabízíme  

i zahraniční speciality, které se nedají v české republice vypěstovat (např.: olivový olej, čerstvé 

mandle... ).  
 

Filozofie projektu ZJ je vytvořit komunitní prostor, kde se propojí místní obyvatele, které se od 

nepaměti dělí na starousedlíky a nově přistěhované, oživit Zbraslavské náměstí, podpořit lokální - 

přímé farmáře, řemeslníky a nabídnout občanům kvalitní a prověřené produkty.  
 

Doprovodný program jarmarků jsme většinou zaměřovali na naše nejmenší, 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.  Pro zpestření a větší atraktivitu 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 byly 

v roce 2016 podpořeny grantem MČ Praha - Zbraslav. 

Děkujeme Všem za podporu.  

 

Za Zbraslavské jarmarky – Lenka Dvořáková 

 

 

 

 

 

Při každé činnosti Pexesa v rámci volnočasových, vzdělávacích a komunitních akcí věříme, že 

z každého kroužku, příměstského tábora, plesu, trhu, koncertu odcházejí domů party lidí, kterým je 

na Zbraslavi fajn a jež třeba příště samy něco pro malou, větší či celoměstskou komunitu také udělají. 

To by bylo, aby tohle perpetuum mobile pro spokojený život nefungovalo!    
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SOCIÁLNÍ PROJEKTY  

Základním kamenem našich sociálních projektů je projekt nesoucí označení Přes Překážky. Samotný 

název projektu vystihuje jeho podstatu a důvod, proč v roce 2010 vznikl. 

Projekt Přes překážky je zacílený na klienty, procházející složitou životní situací, kteří nás sami 

kontaktují a klienty Odboru sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) Prahy 16 a Prahy-Západ, 

kteří jsou do našeho centra doporučeni těmito spolupracujícími odbory na základě nabídky služeb 

našeho spolku. Projekt tvoří ucelená nabídka služeb pro podporu rodiny a systém podpůrných aktivit, 

nabízených jako pomoc při řešení klientovy situace.  
 

Pracujeme s rodinami, které se ocitly ve složitých životních situacích až po rodiny ohrožené dysfunkcí. 

Nabízíme zdarma poradnu sociálního poradenství a dále pak psychologické poradenství, terapii dětí, 

rodičů i párovou terapii, asistované předávání, asistované kontakty, doprovázení rodiny a vzdělávání 

v rodině.  
 

Systém podpůrných aktivit tvoří příprava na vyučování pro děti základní školy, kurz pro podporu 

učení, krátkodobé hlídání dětí,  sbírky oblečení a potřeb pro děti z rodin se sociálním znevýhodněním, 

zapojení dítěte do volnočasové aktivity - kurzy a příměstské tábory, možnost návštěvy 

otevřeného školního klubu s prvky nízkoprahového zařízení - Pexoklubovny, rodinné vzdělávání  

v rámci služby doprovázení.  
 

S rodinou se snažíme pracovat systematicky, usilujeme o podporu všech členů, doporučujeme pro ně 

potřebné služby z naší nabídky a v případě potřeby odkazujeme na služby specializovaných pracovišť. 

  Sociální pracovnice i psycholožky pravidelně konzultují se spolupracujícími OSPODy, jak telefonicky, 

tak formou intervizí na půdě OSPOD nebo centra. Účastní se případových konferencí, přednášejí na 

půdě OSPODu v rámci vzdělávání pěstounů. Pravidelně se intervizně setkávají, i za účasti 

koordinátorky vzdělávání, a to s cílem pracovat s rodinami co nejefektivněji.  
 

Na žádost OSPOD jsme v tomto roce zařadili do našich služeb kromě asistovaného předávání  

i asistované kontakty. Při obou asistovaných aktivitách dochází k předávání dítěte mezi rodiči, kteří 

nejsou schopni se spolu domluvit tak, aby forma domluvy neměla negativní dopad na dítě. Celá 

aktivita probíhá za asistence/zprostředkování sociální pracovnicí centra.  

V naší lokalitě jsme jedna z mála organizací, která tuto náročnou službu poskytuje.  
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Celkový počet podpořených osob v rámci projektu 

 V roce 2016 jsme v rámci projektu pracovali celkově s 47 unikátními rodinami a celkově  

s 68 unikátními osobami. S těmito rodinami jsme pracovali celý rok, navštěvovaly centrum 

opakovaně, některé každý týden. 

 Sociální poradnou prošlo 9 unikátních rodin / 11 unikátních klientů v celkové dotaci 99 návštěv. 

 Psychologickou poradnu navštívilo 16 unikátních rodin / 21 unikátních klientů, uskutečnilo se  

14  poradenských konzultací a 65 herních terapií.  

 Asistované předávání využily 4 rodiny, uskutečnilo se 73 předávání v dotaci 36,5 hodiny.  

 Asistovaného kontaktu se účastnilo 5 rodin, proběhlo 79 hodinových kontaktů, úvodní konzultace  

s oběma rodiči započítáváme do počtu sociálních poraden.  

 Doprovázeli jsme 1 rodinu, která byla v naší péči delší dobu.  

 V rámci podpůrných aktivit využily 2 unikátní rodiny (3 unikátní děti) se specifickou potřebou pro 

vzdělávání přípravu na vyučování celkem v 81 šedesátiminutových lekcích.  

 Ve snaze zapojit sociálně znevýhodněné děti do volnočasových aktivit se nám podařilo integrovat 

do našich kurzů 3 děti a 2 děti se zúčastnily letního příměstského tábora.   

 V rámci sbírek byla opakovanými vyhlášeními podpořena 1 rodina, na jejíž potřeby nás upozornili 

klienti. 

 

Přínosy projektu 

Zájem o sociální služby centra je stabilní a pozorujeme narůstající důvěru klientů, která se projevuje 

jejich opakovanými návštěvami i úspěchy v jednotlivých případech. V roce 2016 jsme neobdrželi 

dostatek finančních prostředků na všechny aktivity, které jsme plánovali uskutečnit. Z tohoto důvodu 

jsme se zaměřili přednostně na aktivity, které vykazují trvalý nárůst zájmu jak ze strany klientů, tak ze 

strany OSPODu. 

 

Stěžejní pro naše klienty je poradenská a terapeutická pomoc. V tomto roce narostl zájem o  herní 

terapie dětí o ⅓.  Děti jsou díky terapiím schopnější zpracovat životní situace, ve kterých se nacházejí. 

Velkou část kapacity zaujímají asistovaná předávání a kontakty. Vlivem této služby se zvýšil, oproti 

předpokladu, počet sociálních poraden o jednu třetinu. Těmto klientům poskytujeme zároveň  

i poradenskou a terapeutickou podporu.  

 

Tyto projekty byly v roce 2016 financovány z dotačních programů MPSV a Hlavního města Prahy, tak  

i z vlastních zdrojů. 
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GRANTOVÁ A FINANČNÍ POLITIKA  

Pexeso stejně jako jiné neziskové organizace neprovozuje svojí činnost za účelem dosažení zisku. 

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 zajištění těchto financí se podílí 

dobrovolnický tým Finančně - fundraisingové pracovní skupiny. Vzdáváme tímto hold všem našim 

dárcům, podporovatelům a přátelům Pexesa. Bez Vás by Pexeso nemohlo existovat! 

 

Přehled grantů za rok 2016, celková získaná částka 1 247 659,00 Kč 

Projekt Dárce Částka 

Pro rodiny s nejmenšími dětmi 

Pojďte s námi do Pexesa MPSV ČR 378 490,- 

Pexeso pro rodinu Magistrát hl. m. Prahy 136 000,- 

Pro školáky 

Dospíváme s Pexesem  MŠMT ČR 80 000,- 

Dospíváme s Pexesem – jsme 

spolu 

Magistrát hl. m. Prahy 43 000,- 

Pexeso – prostor pro děti a 

mládež 

Magistrát hl. m. Prahy 79 200,- 

Příměstské tábory Magistrát hl. m. Prahy 12 000,- 

Sociální aktivity 

Přes překážky MPSV ČR 267 169,- 

Pexeso pomáhá přes překážky Magistrát hl. m. Prahy 130 000,- 

Akce  

Čarodějnice 2016 MČ Praha-Zbraslav 9 000,- 

Zbraslavský piknik MČ Praha-Zbraslav 15 000,- 

Pohádkový les MČ Praha-Zbraslav 16 700,- 

Atletické hry MČ Praha-Zbraslav 13 600,- 

Lampionový průvod MČ Praha-Zbraslav 7 500,- 

Podpora organizace 

Systémová podpora MČ Praha-Zbraslav 60 000,- 
 

Poznámka: 

Jak je běžné u všech organizací poskytujících služby, je největším nákladem i u nás lidská práce. V roce 2016 organizaci 

veškerého programu zajišťoval tým 8 zaměstnankyň s celkem 4,52 úvazku zaměstnaných formou pracovních smluv  

a dohod o pracovní činnosti. Kurzy, příměstské tábory, workshopy a další akce realizovalo 77 lektorů na dohody  

o provedení práce nebo jako fakturovanou službu.  Mnoho další práce odvedli dobrovolníci zdarma – celkem okolo 2000 

hodin. 

 

DÁRCI A DONÁTOŘI  

Hlavní město Praha 
CHEMCOMEX Praha, a.s. 
Městská část Praha-Zbraslav 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 
UJP PRAHA a.s. 
Simeona Šimková, Libor Vejpustek a další přispěvovatelé do veřejné sbírky. 
Všichni, kteří přispěli materiálně do našich charitativních sbírek.  
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ROZVAHA  

k 31.12.2016 

 

     
Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni 

 

     
účetního období účetního období 

 

          

 
AKTIVA               

 
          

 
Dlouhodobý majetek 

 
0 

 
0 

  
          

 
Krátkodobý majetek 

 
677 652 

 
539 715 

  
          

  
Pohledávky 

      

 
Odběratelé 

  
1 100 

 
48 940 

  

  
Krátkodobý finanční majetek 

     

 
Pokladna 

  
13 322 

 
61 548 

  

 
Bankovní účty 

  
639 775 

 
400 310 

  

  
Jiná aktiva celkem 

      

 
Náklady příštích období 

 
23 455 

 
28 917 

  

 
Příjmy příštích období 

 
0 

 
0 

  

 
Dohadné účty aktivní 

 
0 

 
0 

  
          
 

ÚHRN AKTIV     677 652   539 715   
 

          

 
PASIVA               

 
          

 
Vlastní zdroje 

  
520 948 

 
358 281 

  

  
Výsledek hospodaření 

     

 
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min.let 520 948 

 
358 281 

  
          

 
Cizí zdroje 

  
156 704 

 
181 434 

  

  
Krátkodobé závazky 

      

 
Dodavatelé 

  
5 663 

 
2 403 

  

 
Přijaté zálohy 

  
0 

 
0 

  

 
Zaměstnanci 

  
0 

 
2 422 

  

 
Závazky ze soc.zabezp.a zdr.pojištění 0 

 
0 

  

 
Ostatní přímé daně 

  
0 

 
893 

  

 
Jiné závazky 

  
789 

 
1 000 

  

 
Dohadné účty pasivní 

 
0 

 
0 

  

  

Jiná 
pasiva 

       

 
Výdaje příštích období 

 
0 

 
0 

  

 
Výnosy příštích období 

 
150 252 

 
174 466 

  

 
Dohadné účty pasivní 

 
0 

 
250 

  
          

 
ÚHRN PASIV     677 652   539 715   
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY 

 

 
PŘÍJMY         Kč % Poznámka 

           

 
Příjmy z vlastní činnosti 

  
1 926 489 60% 

  

 
z toho: kurzovné 

   

1 110 
740 34% 

  

  
vstupné do herny, na akce, další 213 231 7% 

  

  
ostatní 

   
602 518 19% 

            

 

Státní dotace a 
granty 

   
725 659 22% 

            

 
Obecní dotace a granty 

  
521 000 16% 

            

 
Nadační/firemní dotace a granty 

  
1 600 0% 

            

 
Dary 

    
54 749 2% 

            

 
PŘÍJMY CELKEM       3229497 100%   

 

          

 
NÁKLADY         Kč %   

           

 
Odměny lektorů 

   
424 849 13% 

            

 
Mzdy koordinace  

   
552 852 16% 

            

 

Mzdy koordinace 
DPP 

   
488 128 14% 

            

 
Mzdy aktivizace 

   
227 868 7% 

            

 
Odvody (Soc.a zdravotní poj.) 

  
272 836 8% 

            

 
Služby lektorů 

   
287 375 8% 

            

 
Nájemné 

    
199 910 6% 

  
          

 
Opravy/udržování 

   
63 452 2% 

            

 
Výtvarné potřeby, pomůcky pro dílny 

 
63 157 2% 

  
          

 
Zařízení, vybavení-pomůcky, hračky 

 
85 147 3% 

  
          

 
El.energie, vodné, stočné, odpad 

  
127 976 4% 

  
          

 
Kancelářské potřeby, tisk, publikace 

 
38 615 1% 

  
          

 
Služby spojů 

   
35 028 1% 

  
          

 
IT, ekonomic.služby 

   
103 753 3% 

  
          

 
Školení 

    
8 580 0% 

            

 
Úklid/úklidové prostředky 

  
53 992 2% 

            

 
Ostatní  

    
358 646 11% 

            

 
NÁKLADY CELKEM       3392164 100% 

  

          

 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK     -162 667     

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



 
 

Výroční zpráva 2016 

 
     19  
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PARTNEŘI 

Asociace samaritánů České republiky – Klub aktivního stáří (KLAS) 
Attavena 
Beruška – pekárna 
Byznys pro společnost (ČPP a.s. Vienna Insurance, ČSOB, Česká televize) 
Cukrárna U Zámku 
Česká ženská lobby 
Dětský domov Charlotty Masarykové 
Dobrá rodina  
Helpless, o.p.s. 
Ing. L. Janík-Papírnictví 
J.E.S. 
p.Jurčo 
Kamínka-restaurace 
Kavárna a Bowling U Stromečku 
Knihkupectví U Stromečku 
Leros 
Mateřské školy a Základní škola Vladislava Vančury 
Městská část Praha-Radotín 
Nadace O2 
Náš Region 
Nedoklubko 
Noviny Prahy 16 
Odbor sociálně-právní ochrany pro Prahu 16 a Prahu-západ 
Okrašlovací spolek Zbraslav 
Podlahy Kamarád 
Pašijové slavnosti – spolek 
Siemens 
SK Sport Zbraslav – vodáci 
SDH a JDH – Zbraslavští hasiči 
SouthPrague Net 
TJ Sokol Zbraslav 
T-Mobile 
Uragán – Skaut Zbraslav 
Unie center pro rodinu a komunitu  
Velíček – dětský klub 
Zbraslav Info  
Zbraslavské noviny 
Zdravotní ústav 
 
 

…a další neziskové organizace a firmy v místě působnosti, dárci podporující naši Plesotančírnu, 

nadšenci-spolupracovníci týmu Zbraslavské jarmarky, všichni, kdo nám umožňují výlep plakátů v jejich 

provozovnách. 
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PODĚKOVÁNÍ  

Když někde děkuji jménem Pexesa, obvykle mám připravený dlouhý seznam, kterému říkám „Seznam 

osvícených“. Nejraději bych poprosila o slavnostní salvu, státně uznávaná vyznamenání a jiné projevy 

díků těm, kteří s podporou sledují naše snažení. Vědomí, že v tom nejsme sami, že někomu na nás 

záleží a že se mu líbí, co děláme, je neskutečným zdrojem energie. Oceňujeme, když nám někdo 

pomůže jednou měsíčně vylepit plakát, stejně jako přivrtat poličku, anebo finančně přispět na nějaký 

náš projekt.  
 

Nikdy se nám nepovede poděkovat všem, a tak děkujeme při každé možné situaci. Dokonce jsme 

proto vymysleli pravidelný Koncert pro Václava (jakožto největšího českého patrona) a naše další, 

v současnosti žijící patrony – dobrovolníky, spolupracující organizace, sponzory a donátory, lidi, kteří 

přemýšlejí podobně jako my a dají nám to vědět.  
 

A tak využívám tohoto prostoru, abych poděkovala svým kolegyním a kolegům, kteří se kolem Pexesa 

pohybují za skvělou a obětavou práci. Děkuji našim dobrovolníkům, kteří pravidelně dodávají energii, 

když hrozí, že by jí ubylo. Děkuji donátorům za nepostradatelné finanční příspěvky a všem 

návštěvníkům za přízeň, kterou nám již 10 let věnují.  

 

S úctou, Michaela Bernardová 
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PEXESO, z.s. 

Kontaktní adresa a provozní prostory centra:  

Žitavského 497 

156 00 Praha-Zbraslav 

 

e‐mail: pexeso@pexeso.org 

webové stránky: www.pexeso.org a 

Skype: recepce.pexeso 

Facebook: www.facebook.com/rodinnecentrumpexeso 

               www.facebook.com/pexoklubovna 

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 GE Money bank (nyní Moneta Money bank), Zbraslav číslo účtu 176902083/0600  

 

Veřejná sbírka registrovaná Magistrátem hl. m. Prahy 

Číslo sbírkového účtu: 204558233/0600 u GE Money bank (nyní Moneta Money bank).  

Žádná částka pro nás není malá. 

 

 

DĚKUJEME za všechny příspěvky!  
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