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Úvodní slovo
Dvanáct let provozování registrované sociální služby v Domově na půl cesty Maják, který
nezisková organizace Ekumenická síť pro aktivity mladých vybudovala na místě původního
domku, který zakoupila MČ Praha 4, aby ho následně neziskové organizaci pronajala za
symbolické nájemné. Umožnila tak uskutečnění projektu pomoci mladým lidem, kteří neměli
to štěstí, aby prožívali své dětství a dospívání v rodinách. Jejich vstup do společnosti
dospělých, zapojení se do práce, vést své domácnosti, vychovávat děti … je pro ně
nesrovnatelně složitější. Naší snahou je jim v tomto začlenění do společnosti a života
pomáhat. Nabízíme jim pomoc, podporu, vztah přátelství a důvěry, na nich pak je snaha na
sobě pracovat. Vzájemně se tak ovlivňujeme a doprovázíme je v jejich osamostatňování.
Velmi si vážím svých spolupracovníků, kteří trpělivě den za dnem tuto službu naplňují. Jsem
si vědoma toho, že jsou výjimečným týmem. Jsme spolu mnoho let, díky tomu také naši
bývalí obyvatelé nás stále mohou kontaktovat jako svou „náhradní rodinu“. Mají někoho, na
koho se mohou stále obracet.
Ke své práci a službě potřebujeme finanční zázemí. Děkujeme MPSV, MHMP, dlouholetému
sponzorovi Nadačnímu fondu Veolia, MČ Praha 4. Dále pak mnohým jednotlivcům a
v neposlední řadě Náboženské obci Církve československé husitské v Praze 4 – Michli, která
s Majákem sousedí a poskytuje pro mnoho činností Majáku své prostory a „své“ lidi.
Díky tomu se už několik let neformálně tvoří komunitní centrum, do kterého se zapojují také
sousedé z okolí i dárci a ochotní dobrovolníci. Rozvíjejí se tím další činnosti, které pomáhají
rodinám, jednotlivcům i neúplným rodinám v nejrůznějších podobách nouze. Poskytujeme 1x
týdně společně potravinovou pomoc, pro kterou si přicházejí lidé z blízkého i dalekého okolí.
Spolupracujeme s Městskou částí Praha 4 (sociálním odborem) a dalšími organizacemi, které
s těmito lidmi také pracují a pomáhají jim v dalších oblastech. Uspořádali jsme příměstský
tábor. Věříme, že propojenost lidí – komunitní centrum – přinese další aktivity a přivede nové
lidi k setkávání, ze kterého vzniknou obohacující a užitečné věci.
Vážíme si toho, že sousedé i širší komunita Michle je k mladým v Majáku tolerantní,
zaslechneme 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 vděčností děkuji Pánu Bohu, který nás provází v naší práci a našich životech, že jsme směli
završit další rok služby, která je pro mnohé zúčastněné více posláním než prací.
S přibývajícími lety si uvědomuji stále více, že to vůbec není samozřejmé. Chceme se Božích
rad a všech dobrých nabitých zkušeností nadále přidržovat a přispívat k dobru ve svém okolí,
zvláště pak těm, kdo jsou ve složitých životních situacích, protože nám na nich záleží.
ThMgr. Eva Mikulecká, ředitelka o.p.s.
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Struktura služeb

Domov na půl cesty Maják byl v roce 2019 financován z projektu Evropské unie (Evropský
sociální fond, operační program Zaměstnanost) s názvem Podpora vybraných druhů sociálních
služeb v krajské síti soc. služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019 – 2021. Z tohoto zdroje bylo

zajištěno poskytování základních služeb dle zákona č. 108/20006 Sb., o sociálních službách.
Jen díky sponzorům, kteří jsou uvedeni v závěru této výroční zprávy, mohl Maják nabízet i
jinou pomoc, např. volnočasové aktivity se stávajícími i bývalými obyvateli (zimní pobyt na
horách, sezónní výlety,..), organizování dětského tábora pro sociálně znevýhodněné děti,
právní pomoc bývalým obyvatelům apod.
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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, 147 00 Praha 4 - Braník
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
-

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);

Jak pomáháme
-

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
Domov na půl cesty Maják byl v roce 2019 financován z projektu Evropské unie (Evropský
sociální fond, operační program Zaměstnanost) s názvem Podpora vybraných druhů
sociálních služeb v krajské síti soc. služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019 – 2021.
Z tohoto zdroje bylo zajištěno poskytování základních služeb dle zákona č. 108/20006 Sb., o
sociálních službách.
Jen díky sponzorům, kteří jsou uvedeni v závěru této výroční zprávy, mohl Maják nabízet i
jinou pomoc, např. volnočasové aktivity se stávajícími i bývalými obyvateli (zimní pobyt na
horách, sezónní výlety,..), organizování dětského tábora pro sociálně znevýhodněné děti,
právní pomoc bývalým obyvatelům apod.

Statistické údaje z Majáku za rok 2019
25 obyvatel (2 z nich 2 pobyty
v Majáku) + 2 děti
Muži: 18
Ženy: 7
Průměrný věk:

21,44 let

Studující: 2
Pracující (DPP, Smlouva): 9
Příležitostné brigády: 4
Hledající si práci: 8
Rodičovská dovolená: 2
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Programy v Majáku:
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Dětský tábor
v Borovnici u Vlašimi
Letní tábor v Borovnici u Vlašimi je další aktivitou Ekumenické sítě pro aktivity mladých.
Díky sponzorským darům můžeme tábor nabízet i dětem ze sociálně znevýhodněných rodin,
které známe často z dřívějších projektů Ekumenické sítě. Mnohé děti se tábora účastní
opakovaně, a tak jejich situaci dobře známe. Tábora se účastní i někteří bývalí obyvatelé DPC
Maják. Propojují se tak děti a mládež z různých prostředí a to vnímáme jako velmi přínosné
pro všechny.
V roce 2019 z celkového počtu 21 účastníků (17 dětí ve věku od tří do čtrnácti let a 4
praktikanti ve věku 15 – 18 let) měly 3 děti slevu a 8 dětí mělo tábor plně hrazený
(sourozencům z jedné rodiny poskytujeme standardně slevu).
Již třetím rokem na tábor přijímáme i předškolní děti, které tvoří samostatnou skupinku
s upraveným programem.
Tábor zajišťovalo celkem 7 vedoucích, z toho byl jeden bývalý obyvatel Domova na půl cesty
Maják.
Téma tábora znělo: „Babylonské zajetí a návrat domů aneb Ezechiel, Daniel, Ezdráš a
Nehemjáš“. Vyprávěli jsme si příběhy z uvedených biblických knih, k nimž byly pro děti
připraveny různé hry a soutěže. Vždy se snažíme této velmi pestré a různorodé skupině, v níž
převažují děti z nevěřících rodin, předávat obecné křesťanské hodnoty: učit se vzájemnému
naslouchání, pomáhat slabším, respektovat odlišnosti apod.
Program tábora byl jako vždy doplněn hrami na hřišti, vycházkami do lesa, koupáním
v nedalekém rybníce Valcha a dvěma celodenními výlety – do Pelhřimova a do Ledče nad
Sázavou a sportovní olympiádou.
Těší nás, že se v posledních letech daří s některými dětmi a mladými lidmi, kteří se účastní
našich táborů, udržovat pravidelný kontakt i během roku – přicházejí na akce Náboženské
obce Církve československé husitské v Praze 4 – Michli a ti starší se účastní celocírkevního
setkání mládeže a dalších aktivit.
Tento tábor proběhl bez návštěvy nemocnice, za což se velkou měrou zasloužila i naše
zdravotnice Zorka, která svou erudici nabídla i v důchodovém věku a přispěla k poklidu a
pohodě dětí svou stálou zdravotní pomocí a péčí.
V závěru chci poděkovat hlavní vedoucí Janě, která nejen připravuje program tábora, ale
zajišťuje také báječné stravování, neboť je skvělou kuchařkou. Udivuje nás její nezdolná
energie a trpělivost, se kterou urovnává dětskou neposlušnost. Všichni ji mají moc rádi.
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Hospodaření obecně prospěšné společnosti
v roce 2019
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Poděkování dárcům

--- Bez Vás bychom to nedokázali ---

NO CČSH Praha 4 Michle
NO CČSH Praha 1 Staré město
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