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Úvodní slovo
Jedenáctý rok služby a práce Domu na půl cesty Maják, který je hlavní neziskovou činností
obecně prospěšné společnosti Ekumenická síť pro aktivity mladých, trochu zastiňuje
skutečnost, že samotná organizace si připomíná již dvacátý první rok své oficiální existence.
Roku 1997 bylo založeno občanské sdružení, ke kterému dalo impuls předcházející setkávání
mladých lidí z celého světa na seminářích, které se týkaly života znevýhodněných lidí, menšin
(především Rómů), domácího násilí, nezaměstnanosti, finanční gramotnosti aj. V mezidobí
mezi semináři jsme si vyměňovali dopisy; tak dávno to je. Žádné mobily, ba zpočátku ani
e-maily, nemluvě už o sociálních sítích. Po mnoho let, až do konce roku 2016, tato
mezinárodní organizace působila pod vedením koordinátorky Cath Moss paralelně vedle
tuzemské větve. Tato mezinárodní spolupráce s její předčasnou smrtí ve věku nedožitých 62
let skončila. Skončila tak současně i spolupráce s ekumenickými organizacemi – Světovou
radou církví, Konferencí evropských církví aj. Je to škoda, ale objektivně nebylo sil ani
schopností v ní dále pokračovat. Děkujeme za veškerou pomoc a podporu, ze které dosud
čerpáme.
Obecně prospěšná společnost Ekumenická síť od počátku spolupracuje velmi úzce
s Náboženskou obcí Církve československé husitské v Praze 4 – Michli. Samotná budova
domova Maják sousedí s farou a sborem této náboženské obce, a tak je pochopitelné, že si
vzájemně pomáhají. Nejen farářka, ale také další členky náboženské obce pomáhají vytvářet
podmínky pro co nejužší přátelské vztahy mezi pracovníky a obyvateli Majáku. Jezdíme
společně na výlety, na zimní pobyty na horách, na letní tábor pro děti, na faře se konají
vánoční party, v létě zase na zahradě grilování. Je možné se účastnit bohoslužeb a různých
kulturních akcí ve sboru i následně posedět u rozhovorů a občerstvení a sdílet tak vzájemně
naše životy. Je to možnost pro začleňování do širší společnosti a přirozený nácvik
komunikace nejen v okruhu svých vrstevníků.
Rozvíjejí se další činnosti, které pomáhají rodinám, jednotlivcům i neúplným rodinám
v nejrůznějších podobách nouze. Poskytujeme 1-2x týdně společně potravinovou pomoc.
Přicházejí lidé, které známe ze svého okolí. Spolupracujeme s Městskou částí Praha 4
(sociálním odborem) a dalšími organizacemi, které s těmito lidmi také pracují a pomáhají jim
v dalších oblastech.
Vážíme si také toho, že sousedé i širší komunita Michle je k mladým v Majáku tolerantní,
mnohdy slyšíme i pochvalná slova na jejich adresu i na adresu celého Majáku. Sami však
víme, že je stále co zlepšovat, ať už v nás samých či v samotném Majáku a celé obecně
prospěšné společnosti.
S poděkováním všem, kteří v ní odevzdali to dobré, co mohou předávat, a zvláště
pracovníkům Majáku, kteří nesou každodenní práci a starosti společně s doprovázením
mladých obyvatel Majáku, děkuji Pánu Bohu, že jsme směli završit další rok služby.
ThMgr. Eva Mikulecká, ředitelka o.p.s.
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Struktura služeb

Domov na půl cesty Maják je financován státem různými granty a dotacemi od svého otevření
v roce 2007. Tak jsou zajištěny základní služby dle zákona o poskytování sociálních služeb.
Všechny další služby se postupně rozrůstají; některé z nich jsou:
-

1-2x týdně poskytujeme potravinovou pomoc potřebným lidem.
Věnujeme se bývalým obyvatelům Majáku, včetně poskytování právní pomoci
předsedkyní správní rady.
Pomáháme jednotlivým lidem, kteří se na nás obracejí, a zprostředkováváme kontakty
pro další pomoc.
Především v zimních měsících vypomáháme též bezdomovcům.
Nad rámec zákona o sociálních službách se snažíme o společné aktivity se
současnými obyvateli Majáku i bývalými (např. zimní pobyt na horách, letní výlety).
Již potřetí také organizujeme a zaštiťujeme dětský tábor.
Účastníme se potravinové sbírky pod záštitou Potravinové banky a odebíráme
materiální pomoc v rámci projektu „Pompo“.

Těmito a dalšími druhy aktivit a pomoci můžeme sloužit potřebným lidem jen díky
sponzorům, kteří jsou uvedeni v závěru výroční zprávy. Děkujeme za dlouhodobou spolupráci
a pomoc především nadaci Veolia a těšíme se z rozvíjející se spolupráce s Městskou částí
Praha 4. Nejméně je vždy slyšet o individuálních sponzorech a pomocnících, kteří často ani
nechtějí být zveřejněni. Děkujeme každému za třeba i hodinu pomoci či modlitbu – dávají tak
jasně najevo, že si práce pro mladé lidi cení a považují ji za důležitou.
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Základní informace o společnosti
Název organizace:
Spisová značka:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Bankovní spojení:

Ekumenická síť pro aktivity mladých o.p.s.
O 1364 vedená u Městského soudu v Praze
U nás 873/9, Braník, 147 00 Praha 4
65998871
Obecně prospěšná společnost
Komerční banka, a.s., č.ú.: 107 - 2465950267 / 0100 pro dary,
č.ú.: 43 - 3541270277 / 0100 provozní
ID:
qj9hwwx
Web:
www.ekumsit.cz
Statutární orgán - ředitelka:
ThMgr. Eva Mikulecká
mobil: 728 047 030, e-mail: mikulecka@ccshmichle.cz

Kdo jsme
Obecně prospěšná společnost (o.p.s.), která:
a) poskytuje sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném
znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách;
b) ve spolupráci s církvemi a dalšími institucemi připravuje vzdělávací projekty a programy;
c) pomáhá osobám, které jsou v tíživé životní situaci nebo se dostanou na okraj společnosti
(mládež z ústavní výchovy, lidé bez domova, migranti, matky (otcové) s dětmi v nouzi, lidé se
zdravotním postižením, senioři, osamělí lidé);
d) aktivizuje zejména mladé lidi, aby uplatňovali křesťanské principy v praktickém životě a
vzájemných mezilidských vztazích;
e) poskytuje pastorační služby.
Těchto cílů dosahuje činnostmi zaměřenými na podporu křesťanské vize vzájemné
pospolitosti, rovnosti, spravedlnosti a pokoje mezi lidmi a národy.

Orgány společnosti
Ředitelka společnosti:
Správní rada
Předsedkyně:
Členky:

Dozorčí rada
Předsedkyně:
Členové:

Eva Mikulecká
Eva Dundáčková
Gabriela Federlová
Jana Krajčiříková
Eva Mlezivová
Zora Štěpková
Oksana Velebilová
Lenka Fulínová
Jan Šimek
Miroslava Niemec Studenovská
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Pro koho tu jsme, způsoby pomoci
-

provozujeme pobytovou službu v DPC Maják pro mladé lidi ve věku 18-26 let, kteří
prožili část svého života v ústavní péči, jsou bez vyhovujícího rodinného zázemí či se
ocitli na ulici; vedeme, pomáháme a provázíme je v jejich úsilí začlenit se do společnosti;

-

pomáháme jednotlivým osobám, které jsou v tíživé životní situaci nebo se dostanou na
okraj společnosti (mládež z ústavní výchovy, lidé bez domova, migranti, samoživitelé;

-

s dětmi bez dalšího rodinného zázemí, lidé se zdravotním postižením, senioři, osamělí
lidé);

-

posilujeme a podporujeme zejména mladé lidi, aby uplatňovali křesťanské principy
v praktickém životě a vzájemných mezilidských vztazích;

-

vedeme rozhovory směřující k důvěře mezi lidmi, snažíme se utvářet přátelské
a laskavé prostředí a vztahy;

-

účastníme se pravidelně národní potravinové sbírky, vyhledáváme a distribuujeme
potravinovou pomoc potřebným;

-

snažíme se o propojování všech generací při různých společných akcích a činnostech.

-

poskytujeme individuální pomoc a doprovázení;

-

věnujeme čas pastorační činnosti díky úzké spolupráci a propojení DPC Maják a NO
Církve československé husitské v Praze 4 Michli;

-

seznamujeme žáky a studenty Gymnázia Elišky Krásnohorské s DPC Maják, gymnázium
pak pořádá finanční sbírku při své každoroční vánoční akademii;

-

zapojujeme mladé lidi z Majáku (včetně bývalých obyvatel) do další pomoci: při
potravinové sbírce, při údržbě zahrady, při pravidelném týdenním rozdělování potravin
potřebným aj.;

-

organizujeme volnočasové aktivity: např. bowling, stolní tenis, návštěva ZOO,
sportovních zápasů, divadla, jednodenní výlety po Čechách, týdenní pobyty na horách
včetně výuky lyžování a snowboardingu;

-

snažíme se o vytváření komunitního prostředí navozující neformální, domácí atmosféru
a upozaďujeme instituční prvky - při respektování a dodržování všech zákonných
povinností;

-

setkáváme se při vánoční oslavě, společně připravujeme slavnostní večeři, zpíváme
koledy, stavíme Betlém a obdarováváme se dárky.
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Domov na půl cesty
Maják
Statistické údaje z Majáku za rok 2018
27 obyvatel + 1 dítě
Muži: 20
Ženy: 7
Průměrný věk:

20,25 let

Studující: 1
Pracující (DPP, Smlouva): 17
Příležitostné brigády: 2
Hledající si práci: 6
Rodičovská dovolená: 1

Programy v Majáku:
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Dětský tábor v Borovnici u Vlašimi
Dětský tábor se pod naší organizací a za podpory a účasti našich podporovatelů konal již
potřetí. Díky sponzorům můžeme stále více nabízet tábor sociálně znevýhodněným rodinám.
S většinou se známe z naší dlouhodobé pomoci a spolupráce s nimi. Tábor je schopen
pojmout maximálně 25-28 účastníků včetně vedoucích, a tak je dostatek času trávit čas
s dětmi i individuálně. Pomáhat jim v návycích hygieny a sociálního chování, neplýtvat
jídlem, zájemcům číst během poledního klidu a večerního usínání. Přijímáme i předškolní
děti, které pak tvoří samostatnou skupinku s vlastním režimem. Pro takový tábor je zapotřebí
dostatek vedoucích, bylo jich sedm. Postupně se snažíme zapojovat i mladé obyvatele
z Majáku, kteří projeví zájem na tábor jet. Věříme, že i z nich se stanou dobří vedoucí
s pochopením pro rozličné potřeby dětí ze sociálně nebo jinak znevýhodněných rodin, nebo
neúplných rodin. Tábor je čtrnáctidenní.
Téma táboru znělo: „Babylonské zajetí a návrat domů“. Program soutěže jsou uzpůsobeny
tak, abychom vedle určité znalosti biblických postav a příběhů, vštěpovali dětem obecné
křesťanské hodnoty. Netrestáme, ale domlouváme, učíme se vzájemně si naslouchat, pomáhat
slabším apod.
Chodíme do lesa, koupeme se v nedalekém rybníce Valcha a také jsme podnikli dva celodenní
výlety – do Pelhřimova a do Ledče nad Sázavou.
Bydlíme na starém statku, který nám poskytuje zázemí a v případě nepříznivého počasí i
prostor pro aktivity uvnitř. Vždy píšeme vzkazy pro táborníky dalšího ročníku, které v lese
zakopeme a za rok je společně čteme. Ty děti, které jezdí každý rok, pak nejvíce vidí svůj
rozvoj. Z toho se radujeme.
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Hospodaření obecně prospěšné společnosti
v roce 2018
ROZVAHA k 31.12.2018
AKTIVA
Stavby
Dopravní prostředky
Pokladna
Běžné účty
Pohledávky
Náklady příštích období

9 875 831,00 Kč
7 663 043,00 Kč
626 500,00 Kč
12 695,00 Kč
1 519 359,00 Kč
41 396,00 Kč
12 838,00 Kč

PASIVA
Vlatní jmění
Fondy
Nerozdělený zisk
Hospodářský výsledek 2018
Oprávky k majetku
Závazky
Výnosy příštích období

9 875 831,00 Kč
1 512 101,00 Kč
1 237 878,00 Kč
5 183 438,00 Kč
176 367,00 Kč
1 663 688,00 Kč
88 504,00 Kč
13 855,00 Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT k 31.12.2018
VÝNOSY
Dotace
Min. práce a soc. věcí
Magistrát hl. m. Prahy
Dary
Organizace
Soukromé osoby
Vlastní činnost
Sociální služby
Ostatní - dětský tábor
Ostatní služby
Úroky
Ostatní výnosy
Hospodářský výsledek
ZISK

4 317 611,00 Kč NÁKLADY
Osobní náklady
3 590 649,00 Kč Mzdové náklady
70 000,00 Kč Zdr. a soc. pojištění
Materiálové náklady
231 711,00 Kč Materiál a vybavení
28 359,00 Kč Energie a voda
Nemateriálové náklady
364 012,00 Kč Nájemné
20 000,00 Kč Oprava a udržování
700,00 Kč Jiné služby
377,00 Kč Volnočasové aktivity
11 803,00 Kč Vlastní činnost
Příspěvky klientům
Ostatní provozní náklady
176 367,00 Kč Poplatky bance
Ostatní provozní náklady

4 141 244,00 Kč
1 913 818,00 Kč
608 698,00 Kč
416 339,00 Kč
159 093,00 Kč
360 493,00 Kč
92 065,00 Kč
518 394,00 Kč
35 412,00 Kč
30 207,00 Kč
3 616,00 Kč
3 109,00 Kč
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Poděkování sponzorům a dárcům
Dotace

Evropské fondy/MPSV
MČ Praha 4

Největší dárci

Nadační fond Veolia
Pražská diecéze CČSH
Ing. Martin Vejr
Náboženská obec CČSH Praha 1

Další dárci:

3 590 649,00 Kč
70 000,00 Kč
200 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
∑ 30 070,00 Kč

Náboženská obec CČSH Praha 4 Michle
Pražské vodovody a kanalizace
pí. Monika Dolejšová
King Dynamics, s.r.o.
Gymnázium Elišky Krásnohorské
Rekreační středisko CČSH Betlém

--- Bez Vás bychom to nedokázali ---

NO CČSH Praha 4 Michle
NO CČSH Praha 1 Staré město
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