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AkSen – aktivní senior, z.s.
Poslání
AkSen je zapsaný spolek, jehož posláním je podpora a propagace aktivního
života seniorů.
Předmět činnosti
V souladu s tímto posláním vykonává AkSen veřejně prospěšnou činnost v
oblasti aktivního života seniorů. Jedná se zejména o aktivaci seniorů v oblasti
kultury, sportu, vzdělávání a dalších volnočasových aktivit, kultivaci
mezilidských vztahů a pomoc slabším a potřebnějším seniorům.
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 nejdřív 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
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rozrůstala o členy v různých regionech Slovenska, což vedlo k postupnému
otevírání regionálních center.
Vzhledem k tomu, že se na webové stránky a na vedení slovenského AkSenu
stále častěji obraceli občané, ale i neziskové organizace z České republiky,
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 2017 měl AkSen Praha celkem 220 zapsaných 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 2017
Leden:
9. 1. - charitativní akce – sběr nevhodných vánočních dárků pro obchod Sue
Ryder
19. 1. - cestovatelský čtvrtek v zasedací místnost firmy Farkasova and
Partners s.r.o. – Indie s Ivou Otevřelovou. Možnost prezentace fotografií a
dojmů z cest mají všichni aktivní senioři, i ti, kteří to zatím nikdy nezkusili.
Únor:
11. 2. - návštěva divadelního představení Pan Kaplan má třídu rád v divadle
ABC
16. 2. - cestovatelský čtvrtek v zasedací místnost firmy Farkasova and
Partners s.r.o. – Čína a tradiční čínská medicína s Majkou Nguyen.
Březen:
16. 3. - cestovatelský čtvrtek v zasedací místnost firmy Farkasova and
Partners s.r.o – Kuba s Honzou Suchým
23. 3. - účast družstva AkSen na turnaji v pétanque v Řepích.
Duben:
6. - 9. 4. - účast na veletrhu Aktiv 55+ v Letňanech a prezentace činnosti
AkSen.
20. 4. - cestovatelský čtvrtek v zasedací místnost firmy Farkasova and
Partners s.r.o – Skalní město Petra se studentem Adamem Abdallou, tentokrát
jako mezigenerační akce.
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Květen:
8. 5. - tradiční cyklistický výlet rozkvetlými pražskými parky, spojený
s návštěvou seniorů v Domě s pečovatelskou službou v Klecanech. Výlet začal
u Letenského zámečku, pokračoval přes Stromovku do Troje a kolem Vltavy
do Klecan, kde jsme navštívili naše spřízněné seniory, obyvatele DPS v areálu
bývalých kasáren. Na zahradě jsme opékali špekáčky a povídali si s místními
obyvateli. Potěšili jsme se navzájem, a pak pokračovali přívozem přes Vltavu
do Tiché a Divoké Šárky. Výlet končil v Břevnově, zaslouženou večeří v
restauraci Vila Kajetánka. Počasí nám přálo, a tak jsme bez problémů ujeli 45
km.

16. 5. - účast na setkání ambasadorů SenSen v Sovových mlýnech
18. 5. - cestovatelský čtvrtek v zasedací místnost firmy Farkasova and
Partners s.r.o – Kanadské teritorium Yukon s Petrem Křivinkou.
20. 5. – golf Mstětice. Aktivní senioři si vyzkoušeli hraní golfu. Přesněji řečeno
správně držet golfovou hůl, správně se napřáhnout a občas i trefit. Golf je
technický sport a bez nácviku techniky se neobejde. Ale výcvik sám o sobě je
napínavý (trefím nebo netrefím?) a pod laskavým vedením paní trenérky
Ivany, také příjemný. Moc jsme si užili jak odpalování míčků, tak následného
posezení u kávy v pěkné restauraci.
24. 5. – účast na Festivalu virtuální reality
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27. 5. – letos vylezly na továrenský komín u čističky odpadních vod v Bubenči
hned dvě členky týmu AkSen. Daniela Radková, koordinátorka aktivit AkSen,
už potřetí!

Červen:
11. 6. - turnaj v pétanque O putovní pohár Josefa Procházky. Turnaj pro 35
hráčů se konal v krásném prostředí Kinského zahrad za Letohrádkem Kinských
a jeho součástí byla i možnost prohlídky Národopisného muzea. Pohár si v roce
2017 odneslo družstvo z Klubu seniorů Řepy. Senioři z Řep nám vzkázali: Za
perfektní organizaci turnaje si Aksen zaslouží naše BRAVO, BRAVO, BRAVO a
naše obrovské poděkování.
15. 6. - cestovatelský čtvrtek v zasedací místnost firmy Farkasova and
Partners s.r.o – Lázně Piešťěny a jejich zakladatel Ľudovít Winter s Eunikou
Schotte.
17. 6. – golf Mstětice
Červenec:
27. 7. – účast čtyřčlenného družstva AkSen na 4. ročníku Ligy v pétanque
seniorů.
Září:
3. 9. – AkSenHry 2018, konané tradičně v první zářijovou neděli ve venkovním
sportovním areálu Gymnázia Nad Štolou. Nad letošními AkSenHrami převzal
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záštitu radní Prahy 7 pro sportovní oblast, pan František Vosecký.
Jako první byla odstartovaná chůze „Nordic walking“ na 600 m, a to ve čtyřech
kategoriích: ženy/muži, pod 70 let/nad 70 let. Po ukončení tohoto závodu
souběžně následovaly soutěže ve stolním tenisu, tenisu a seniorském pětiboji.
V celém areálu nastal pohyb, soutěžící závodili, dobrovolníci zapisovali
výsledky, fotografové fotili. Z iniciativy jednoho účastníka se konal jeden závod
navíc - běh na 300 metrů, tzn. jeden okruh. Pohyb ustal až před obědem,
který se koná tradičně v přilehlé venkovní restauraci Na Baště. Mezitím dorazili
na hřiště tři hudebníci z Nového pražského dixielandu. Zpestřením dne byla i
nabídka knih, které věnoval Knižního klub. Výsledky jednotlivých sportovních
disciplín vyhlásila koordinátorka aktivit AkSen a vedoucí AkSenHer, Maja
Mamajová. Medaile, poháry a ceny předala jednatelka Emília Wardrop
Mamajová a radní z MČ Praha 7, pan František Vosecký.
AkSenHer 2017 se zúčastnilo celkem 33 soutěžících, 20 žen a 13 mužů. Šest
přihlášených seniorů účast z různých důvodů (předpověď počasí, nemoc)
vzdalo. Nejstarší seniorce, která soutěžila ve stolním tenisu, bylo 87 let.
Děkujeme všem, bez kterých by letošní AkSenHry nemohly být takové, jaké
byly: radnímu Františku Voseckému za záštitu, MČ Praha 7 a Nadaci Taťány
Kuchařové - Krása pomoci za finanční podporu, hotelu Blu Radisson Alcron za
poskytnutí cen pro vítěze, dalším sponzorům akce, Darině Farkašové a její
firmě za veškerou pomoc a podporu, dobrovolníkům, Gymnáziu Nad Štolou za
laskavé poskytnutí sportovního areálu, správci areálu panu Veverkovi za
ochotu a vstřícnost, a v neposlední řadě všem aktivním seniorům, účastníkům
sportovních her. Budeme se těšit příští rok!
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7. 9. – účast družstva AkSen na turnaji v pétanque pořádaném KSŘ a MČ
Praha 13 a Praha 6.
21. 9. - cestovatelský čtvrtek v zasedací místnost firmy Farkasova and
Partners s.r.o – Finsko s Monikou Jevočinovou.
Říjen
1. 10. - účast na vyhlášení cen „Senior roku 2017“ při příležitosti Dne seniorů.
Akci organizuje Nadace Charty 77 v rámci svého projektu SenSen. I tentokrát
slavnostní odpoledne proběhlo v Pražské křižovatce, Kostele Sv. Anny.
19. 10. - cestovatelský čtvrtek v zasedací místnost firmy Farkasova and
Partners s.r.o – Peru a Bolívie s Honzou Suchým.
26. 10. - aktivní senioři dostali možnost pilotovat letadlo na leteckém
trenažéru iPilot. Učili se vzlétat a přistávat na vybraných letištích světa. Tady
je jedna zpětná vazba: Zúčastnila jsem se řízení letadla...bylo to fajn, děkuji, jen

tak dál. Děláte velice báječnou věc, za což Vám patří veliký dík. ZV

Listopad
30. 11. - cestovatelský čtvrtek v zasedací místnost firmy Farkasova and
Partners s.r.o – Mongolsko aneb ze života zlatokopů s Antonínem Novákem.
Prosinec
Tradiční adventní odpoledne s obyvateli Domu s pečovatelskou službou
v Klecanech bylo tentokrát přeloženo z technických důvodů na leden 2018,
jako setkání tříkrálové.
Kromě akcí, které byly AkSenem přímo organizovány, nabídl AkSen svým
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seniorům další zajímavé informace a náměty na aktivity jak prostřednictvím
Kalendáře akcí na svých webových stránkách, tak hromadnými e-maily. AkSen
v průběhu roku 2017 tímto podpořil projekty jiných organizací pracujících pro
seniory a informoval o nich své členy.
Tým v roce 2017
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
Daniela Radková – koordinátorka aktivit
Viliam Kaniansky – externí web manažer
Marcela Budíková – externí účetní
Organizace, se kterými AkSen spolupracuje
-

Pravý Hradec, o.s. Klecany
SenSen (senzační senioři), projekt Konta Bariéry, Nadace Charty 77
Klub seniorů Řepy
Centrum sociálních služeb pro seniory Praha 2
Svaz postižených civilizačními chorobami Praha 5
Fresh senior klub – o.s. Porte
Vitální senior
Městská divadla pražská
o.p.s. Právě teď!
KKC AOP v Holešovicích
Národní muzeum, Národopisné muzeum, Letohrádek Kinských
Gymnázium Nad Štolou
Golf Mstětice

V roce 2017 nás podpořili
Nadace Krása pomoci Taťány Kuchařové
Lekárna Dr. Max
hotel Radisson Blue Alcron
Městská část Praha 7
Farkasova & Partners, s.r.o.
iPilot Praha
DĚKUJEME!

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017
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