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AkSen – aktivní senior, z.s.

AkSen je zapsaný spolek, kterého posláním je podpora a 
propagace aktivního života seniorů.

Předmět činnosti 
 
V souladu s tímto posláním se jedná o vykonávání veřejně 
prospěšné činnosti v oblasti aktivního života seniorů, zejména 
podpora seniorů v oblasti kultury, sportu, vzdělávání, cestování
a dalších volnočasových aktivit, kultivace mezilidských vztahů 
a charitativní činnost. 

Cíle činnosti 

(a) prosazovat zájmy seniorů; 

(b) zvyšovat povědomí o významu aktivit pro seniory a o 
aktivní roli seniorů ve společnosti; 

(c) zlepšovat integraci seniorů do společnosti a mezigenerační 
komunikaci; 

(d) umožňovat další vzdělávaní seniorů a konkrétní využití 
jejich životních zkušeností; 

(e) organizovat akce, poskytovat a zprostředkovávat služby pro
seniory a zároveň služby poskytované seniory, a to samostatně
i ve spolupráci s partnery; 

(f) poskytovat poradenské služby za účelem zlepšení orientace 
a samostatnosti seniorů ve vybraných oblastech života 
(bydlení, finance, zdraví, trh práce, společnost); 

(g) charitativní pomoc různého druhu pro sociálně slabší a 
postižené seniory. 

Cílová skupina projektu

a/  členové (nad 50 let) 
b/ sympatizanti (do 50 let) - po dovršení věkové hranice 50 let
se automaticky stávají členy.



Členství v AkSen není zpoplatněné a je otevřené všem, kteří
projeví zájem o jeho aktivity a služby.

Historie

Občanské sdružení AkSen vzniklo původně na Slovensku v roce
2009. Jeho zakladatelkou a předsedkyní představenstva je
Lucia Desmarquest. Pro projekt získala a nadchla členky své
rodiny a postupně i další ochotné spolupracovníky budoucího
týmu. 
První komunitní centrum vzniklo v Piešťanech, kde je centrála
slovenského AkSen.  Členská základna se rozrůstala o členy v
různých regionech Slovenska, což vedlo k postupnému
otevírání regionálních center. V současné době je na Slovensku
otevřených celkem šest regionálních center a počet
registrovaných uživatelů je přes 1 000. 

Vzhledem k tomu, že na webové stránky a na vedení
slovenského AkSen se stále častěji obraceli občané, ale i různé
organizace z Čech, vznikl nápad založit v Čechách sesterskou
organizaci, se sídlem v Praze.

Občanské sdružení AkSen v České republice bylo založeno dne
23. 12. 2013, přičemž od 1. 1. 2014 podle nového Občanského
zákoníku je vedeno jako zapsaný spolek AkSen – aktivní senior.

V Praze se vytvořil šestičlenný tým, který začal s menšími
projekty a akcemi. Koncem roku 2014 měl AkSen Praha přes
100 registrovaných uživatelů. 

Orgány zapsaného spolku

Lucia Desmarquest – předsedkyně představenstva AkSen
Emília Wardrop Mamajová – jednatelka AkSen Praha a členka 
představenstva
Alena Zagorová – výkonná ředitelka a členka představenstva
Michal Chour – člen představenstva 
Andrej Kiska – člen představenstva



Přehled aktivit v roce 2014

Leden: 
- Návštěva výstavy v galérii Václava Špály a posezení „na kus
řeči“v kavárně Slávia, kde se zároveň potkali první zájemci o
činnost AkSen.
Únor:
- Návštěva Anežského kláštera v rámci dne otevřených dveří
Národní galerie a výstavy „863“, uspořádané při příležitosti
1150. výročí příchodu Cyrile a Metoděje na Velkou Moravu.
Březen:
- Návštěva představení „Dobře rozehrané partie“ v divadle ABC
za zvýhodněné vstupné.
- Charitativní akce v Klecanech – AkSenu se povedlo získat
nový dataprojektor od organizace Triumph Board pro Dům s
pečovatelskou službou v Klecanech. Hned jsme ho vyzkoušeli
a promítli si fotografie z komunitního  života v Klecanech. S
DPS Klecany navázal AkSen spolupráci už koncem roku 2013,
kdy pro místní seniory uspořádal adventní odpolene. 

Duben:
- AkSen vyslal malý tým na charitativní akci Běh pro světlušku.



- Celodenní turistický výlet do přírody na „Vltavské vyhlídky“.
Květen:
- Cyklistický výlet „Okruh rozkvetlými jarními parky“ spojený s
návštěvou seniorů v Klecanech a společné posezení venku u
ohně. Trasa: Trasa: Letná - Stromovka - Trója - Klecánky -
Klecany (oheň a opékání v areálu bývalých kasáren) -
Klecánky - přívoz do Roztok - Tichá Šárka - Divoká Šárka -
Hvězda – Kajetánka.

- Společná návštěva představení „O líné babičce“ v Divadle v
Dlouhé.
Září:
- Sportiáda, sportovní hry pro aktivní seniory 50+, se konala
ve venkovním sportovním areálu Gymnázia Nad Štolou, v
Letenských sadech. 

 Soutěžilo se v těchto disciplínach: Nordic walking, stolní tenis,
pétanque, seniorský pětiboj (štafeta, hod na cíl, trojskok,
střela do brány floorbalovou hojekou, zábavná disciplína - běh
s pingpongovým míčkem na lžíci). 



 Hlavním sponzorem akce byla Nadace Taťjány Kuchařové
Krása pomoci, dále hotel Radisson Blu Alcron, lekárna Dr.
Max, Alpine Pro, a.s., Karlovarské minerální vody, a.s.,
Nutricia, a.s., farmaceutická firma GlaxoSmithKline, s.r.o. 

 Nemalou mírou se o úspěch sportovních her zasloužilo též
Gymnázium Nad Štolou, které poskytlo sportovní areál, pak
dobrovolníci, organizátoři, lidový soubor Limobra, který
vystoupil na závěr akce, ale zejména všichni aktivní senioři,
kteří se Sportiády zúčastnili a podali obdivuhodné sportovní
výkony. Počasí nám přálo, všichni jsme odcházeli s dobrým
pocitem a příslibem, že se tyto sportovní hry stanou
tradičními v aktivitách AkSen a můžeme s nimi počítat i pro
příští rok. 

- Účast členek týmu AkSen na celoslovenské Sportiádě v 
sesterské organizaci AkSen v Piešťanech.



- Návštěva divadelního představení „Fialové Květy štěstí“ v
divadle Rokoko.
Říjen
- Účast na slavnostní akci pořádané Nadací Charty 77 při
příležitosti Dne seniorů a spojené s vyhlášením ceny „Senior
roku 2014“ v divadle ABC. AkSen nominoval na tuto cenu paní
Dagmar, pečovatelku z DPC Klecany. Seniorem roku se stal
Josef Procházka, vedoucí Klubu seniorů Řepy. Slavnostní večer
byl ukončen představením „Shirley Valentine“ v podaní Simony
Stašové. 
- Účast na akci SenSen s podporou Nadace Vodafone, školení
na tabletech pro začátečníky. 
- Návštěva další skupinky AkSen divadelního představení
„Fialové Květy štěstí“ v divadle Rokoko.
- Společná návštěva výstavy o operní pěvkyni Soni Červené,
obohacena o nahodilé srdečné setkání s ní v prostoru výstavy
na Novoměstské radnici. 
Listopad
- Návštěva veřejné generální zkoušky divadelního představení
„Dům bez Boha“ ve Švandově divadle.



- Organizace charitativní akce: nabídka vyřazených lůžkovin z
hotelu Blu Radisson Alcron neziskovým organizacím a sociálně
slabým jednotlivcům - I. kolo.
Prosinec
- Adventní setkáni v Domě s pečovatelskou sžlubo Klecany
zorganizoval AkSen s  podporou členů „YPO – Young Presidents'
Organization“. Zajistil nejenom pohoštění, drobné vánoční
pozornosti pro obyvatele DPC, ale i účast již osvědčeného
hudebníka Petra Opavy. Členky AkSen si už získaly  důvěru
místních obyvatel, proto byla zábava od samého začátku
spontánní. Petr Opava přinesl drobné hudební nástroje, kterých
se téměř všichni chopili. Zpívání koled bylo plné vzájemnosti a
společného souznění. Při setkání s klecanskými seniory jsme si
uvědomili, že aktivní přístup k životu neznamená jenom
sportovní nebo jiný fyzický výkon, ale i ochotu zúčastnit se,
komunikovat, zapojit se, podělit se, neuzavírat se do sebe.
Zatím co venku byl mráz a mlha, uvnitř v DPC bylo teplo,
pohoda a úsměvy.



- Organizace charitativní akce: nabídka vyřazených lůžkovin 
 z hotelu Blu Radisson Alcron neziskovým organizacím a
sociálně slabým jednotlivcům - II. kolo. Celkem bylo rozdáno
přes pětset polštářů, přikrývek, povlečení a prostěradel,
čtyřista osušek, ručníků a županů. Vděčnými odběrateli byli:
Domov Svaté rodiny v Řepích, Domov Sue Ryder, Dům s
pečovatelskou službou v Klecanech, Naděje, o.s., DOM, o.p.s.,
Unie rodičů ČR, Women for women, o.p.s. a sociálně slabé
rodiny.  

- Návštěva představení České Vánoce v divadle ABC. 

Kromě těchto akcí, které byly přímo AkSen organizovány (ve 2
případech se jednalo o účast na projektu SenSen a v jednom
případě účast na akci sesterské organizace AkSen na
Slovensku), nabídl AkSen svým seniorům další zajímavé
informace a náměty na aktivity.  
AkSen v průběhu roku 2014 podpořil projekty jiných organizací
pracujících pro seniory a informoval o nich své členy. Stal se
tzv. „klubem“ Senzačních seniorů, projektu Konta bariéry
(Nadace Charty 77), dále podpořil projekt „Senioři píši
wikipedii“ a navázal spolupráci s mladými dobrovolníky z
Gymnázia Nad Alejí a skauty.

Organizace, se kterými byla navázáná spolupráce

Spolupracující a partnerské organizace:
- Pravý Hradec, o.s. Klecany
- SenSen (senzační senioři), projekt Konta Bariéry, Nadace 
Charty 77
- Klub Aktiv České Budějovice
- Klub seniorů Řepy
- Centrum sociálních služeb pro seniory Praha 2
- Svaz postižených civilizačními chorobami  Praha 5
- Senioři píši wikipedii
- Fresh senior klub – o.s. Porte
- Senior partner – volnočasové aktivity pro seniory
- Městská divadla pražská
- Česká olympijská asociace - projekt Česko sportuje



Sponzoři:

- Nadačhí fond Taťjány Kuchařové Krása pomoci
- Hotel Radisson Blu Alcron
- Triumph Board, a.s.
- Karlovarské minerální vody, a.s.
- Nutricia, a.s.
- AlpinePro, a.s. 
- lekárna Dr.Max
- farmaceutická firma GlaxoSmithKline, s.r.o 
 
Tým v roce 2014

Lucia Desmarquest – předsedkyně představenstva AkSen
Emília Wardrop Mamajová – jednatelka AkSen Praha a členka 
představenstva
Alena Zagorová – výkonná ředitelka a členka představenstva
Michal Chour – člen představenstva 
Andrej Kiska – člen představenstva
Mária Mamajová – koordinátorka aktivit
Kristina Stellerová – externí koordinátorka komunikace (do 
května 2014)
Jan Mikulčík – externí grafik
Zoltán Gálik – externí IT manažer
Karolina Koutenská – externí účetní

V roce 2014 nás podpořili

Nadace Krása pomoci Taťjány Kuchařové
YPO – členové Young Presidents' Organization 

D Ě K U J E M E !



Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2014


