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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. 
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 2015 měl AkSen Praha 120
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 2015

Leden: 
- Koncem ledna proběhlo II.kolo předání vyřazených lůžkovin,



drobného nábytku a nádobí z hotelu Blu Radisson Alcron
neziskovým organizacím, které  pracuji pro postižené lidi,
seniory, nemocné, bezdomovce, lidi ohrožené sociálním
vyloučením, ale i pro jednotlivce – sociálně slabé rodiny. Tuto
charitativní akci organizoval AkSen ve spolupráci s hotelem.
Únor:
- Členky týmu AkSen se zúčastnily natáčení pořadu ČT „Kousek
nebe“. Svojí účastí chtěly podpořit hrdinku pořadu, pani
Danielu, která je aktivní účastnicí mnohých akcí, které AkSen
pořádá.
- Koncem února proběhlo předání vyřazených ramínek z hotelu
Blu Radisson Alcron neziskovým organizacím.
Březen:
- Ve dvou březnových a jednom dubnovém termínu si členové
AkSen zkusili „zalétat“ na leteckém trenažéru iPilot. Tady je
zpětná vazba od jednoho účastníků: „Zdá se Vám to málo – z
Prahy do Prahy? Odlepit se od startovací dráhy, to ještě šlo - nabrat
rychlost, přitáhnout stick pod správným úhlem a, jak se píše ve
„Stopařově průvodci po galaxii“ - hlavně nepanikařit.  Co si počít s těmi
50 tuny ve vzduchu? Jak do zatáčky - náklon moc, či málo, co jsou tady
ty zkratky u červených hvězdiček, co se pohybují ( to se pohybujeme
my, né ty značky :-))), tak to jsou letiště Kbely, Vodochody … a když se
horizont začíná nekontrolovatelně zmítat, tak je tu naštěstí kolega
autopilot.... a teď pozor, zpátky do Prahy to začíná vypadat na drama.
Trefit se na tenkou šedivou tkaničku ( přistávací dráhu ) je za instruktáže
kapitána Miloslava kupodivu možné. A jsou piloti rádi, když pasažéři při
přistání tleskají? Jistěže jsou, každý je rád, když jeho práci někdo
ocení!“
Duben:
- Na veletrhu FOR SENIOR v Letňanech poprvé proběhly
sportovní soutěže pro seniory v chůzi Nordic Walking a v
pétanque. Závody zorganizoval AkSen společně s Klubem
seniorů Řepy. Ceny vítězům předali sportovci z řad olympioniků
a člen představenstva AkSen, Andrej Kiska. Vítězné družstvo v
pétanque získalo putovní pohár Jozefa Procházky. Sportovní
odpoledne se vydařilo a poděkování patří všem organizátorům,
dobrovolníkům, soutěžícím, a sponzorům akce. V průběhu
celého veletrhu měl AkSen na výstavišti svůj stánek, ve kterém
dobrovolníci informovali kolemjdoucí seniory o možnostech



členství v AkSen.

- Členové AkSen zvítězili jak v kategorií mužů, tak v kategorii
žen na Prvním bowlingovém turnaji pro seniory, který
zorganizoval SenSen, projekt Nadace Charty 77, společně s
Klubem seniorů Řepy. Turnaj se konal v Řepích v den pálení
čarodejnic, 30. dubna.
Květen:
- V pátek dne 8. 5. 2015 se konal tradiční cyklistický výlet
„Okruh rozkvetlými jarními parky“. Tento výlet byl spojen s
návštěvou Domu s pečovatelskou službou v Klecanech, kde nás
už očekávali „naši místní senioři“. V Klecanech proběhlo
společenské odpoledne, kde na zahradě za dobré nálady,
neustálého povídání a opékání špekáčků, se všichni společně
potěšili a přislíbili jsme si další návštěvu. Trasa výletu měřila
téměř 45 kilometrů a vypadala takto: Letná - Stromovka -
Trója - Klecánky - Klecany - Klecánky - přívoz do Roztok -
Tichá Šárka - Divoká Šárka - Hvězda – Kajetánka. 



- Návštěva divadelního představení „Vše o mé matce“ v divadle
ABC.
Červen:
- Účast členek AkSen na otevření lázeňské sezóny v Piešťanech
a návštěva sesterské organizace „AkSen – aktívny senior“,
která má sídlo právě v tomto městě.
- Dobrovolnice z řad AkSen dovezly vlastnoručně upečené pečivo
na stánek Konta Bariéry do parku Grébovka, kde probíhala
gastronomická párty Apetit Piknik. Zapojily se tím do charitativní
akce „Když dobroty pomáhají“.
Srpen:
- Členové AkSen se zúčastnili 2. ročníku Ligy seniorů v
pétanque. Protože v AkSen s touto zajímavou hrou jenom
začínáme, naše účast byla víc snahou o učení se, než touhou
po vítětstvích.
Září:
- Letošní AkSenHry se konaly v neděli 6. 9. 2015. Počet



účastníků se oproti loňsku zdvojnásobil. Jako první byl
odstarován závod v „Nordic walking“, následoval pétanque
pod vedením J. Procházky a soutěž v tenisu pod vedením V.
Slivkové. Další discipliny - stolní tenis, hod na cíl tenisovým
míčkem, střelba do brány floorbalovou hokejkou a slalom
mezi kuželi, probíhaly v mezičasech. Po ovědě v přílehlé
restauraci následovalo slavnostní vyhlášení výsledků
jednotlivých soutěží, kterého se ujala vedoucí AkSenHer, M.
Mamajová. Medaile odevzdala L. Šmídová, olympionička v
jachtingu a ceny člen představenstva AkSen, A. Kiska. Na
závěr zahrál a zatančil lidový soubor Limbora. Děkujeme
všem, bez kterých by letošní AkSenHry nemohly být takové,
jaké byly: našim sponzorům Nadaci Taťjány Kuchařové Krása
pomoci, hotelu Blu Radisson Alcron, lekárnám Dr. Max, iPilotu
za poukázky na letecký trenažér, o.p.s. Právě teď za zapůjčení
Nordic walking holí, firmě Jumex za džusy, D. Farkašové za
sponzorování občerstvení, dobrovolníkům, Gymnáziu Nad
Štolou za poskytnutí sportovního areálu a v neposlední řadě
všem aktivním seniorům, účastníkům sportovních her.



Říjen
- Skupinka členek AkSen se zúčastnila slavnostní akce
pořádané Nadací Charty 77 při příležitosti Dne seniorů, spojené
s vyhlášením ceny „Senior roku 2015“ v Divadle v Dlouhé.
AkSen nominoval na tuto cenu Danielu Radkovou. Slavnostní
večer byl zakončen divadelným představením „O líné babičce“.
Listopad
- Maja Mamajová, koordinátorka aktivit AkSen, se zúčastnila 
mezinárodního semináře o problémech stárnutí v Salzburgu. 
Překlad závěrečného dokumentu tohoto semináře najdete na 
webových stránkách AkSen v „Novinkách a reportážích“.
- Návštěva ateliéru sochaře Aleše Veselého ve Středoklukách.
- Účast na přednášce o duchovním životě potomků Inků v
Náprstkově muzeu. 
Prosinec
- Návštěva divadelního představení „České Vánoce“ v divadle
ABC.
- AkSen má novinku, a tou je leták, který pro AkSen vytvořila
začínající grafička Hana Boubalíková.

- 



- Tentokrát jsme se s klecanskými obyvateli domu s 
pečovatelskou službou setkali na předsilvestrovském posezení 
při koledách, které jako obvykle krásně zahrál a zaspíval Petr 
Opava. Při hudební produkci mu pilně pomáhali všichni 
obyvatelé DPS.

Kromě akcí, které byly AkSenem přímo organizovány, nabídl
AkSen svým seniorům další zajímavé informace a náměty na
aktivity.  
AkSen v průběhu roku 2015 podpořil projekty jiných organizací
pracujících pro seniory a informoval o nich své členy. 

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
- o.p.s. Právě teď! (2015)
- Senior fitnes, z.s. (2015)

Sponzoři:
- Nadačhí fond Taťjány Kuchařové Krása pomoci
- Hotel Radisson Blu Alcron
- Lekárna Dr.Max
 
Tým v roce 2015

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
Zoltán Gálik – externí IT manažer
Karolina Koutenská – externí účetní

V roce 2015 nás podpořili

Nadace Krása pomoci Taťjány Kuchařové
hotel Radisson Blue Alcron
 

D Ě K U J E M E !



Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2015




