Výroční zpráva 2015

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EKUMENICKÉ SÍTI PRO AKTIVITY
MLADÝCH, obecně prospěšné společnosti (o.p.s.)
Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl O, vložka 1364

Datum zápisu: 21. ledna 2014
IČ: 65 99 88 71
Sídlo organizace: U Nás 9, 147 00 Praha 4 - Braník
Statutární orgán - ředitelka: Eva Mikulecká
tel: 728 047 030, e-mail: mikulecka@ccshmichle.cz
Bankovní spojení: 107 – 2465950267 / 0100
Web:
www.ekumsit.cz
Posláním obecně prospěšné společnosti je aktivizovat mladé lidi, pomáhat jim při
hledání osobní víry a průvodcovstvím, pomocí v konkrétních situacích. Dále připravovat
projekty na pomoc dětem, mládeži a dospělým, kteří pocházejí ze sociálně potřebných
rodin či jsou jinak znevýhodněni. Hlavními činnostmi sdružení v roce 2015 bylo
provozování sociální služby Domov na půl cesty Maják a uspořádání letního tábora pro
děti ze sociálně potřebných rodin.

Správní rada:
Jana Krajčiříková
Zora Štěpková

Eva Mlezivová
Eva Dundáčková

Gabriela Federlová
Oksana Velebilová

Zora Štěpková

Eva Mlezivová Gabriela Federlová Jana Krajčiříková
Eva Dundáčková
Eva Mikulecká
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Oksana Velebilová

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O
DOMOVĚ NA PŮL CESTY MAJÁK
Adresa:
U Michelského mlýna 157/25, 140 00 Praha 4 – Michle
Pevná linka:
241 410 618
Registrace:
1. 11. 2007, č. 6009799
Druh služby:
domy na půl cesty
Kapacita zařízení:
10 lůžek a 2 lůžka v majákovém bytě
(pronajatý startovací byt) v Praze
Web:
www.ekumsit.cz
Bankovní spojení: 43-3541270277/0100
Kontaktní osoba: Gabriela Federlová, tel: 724 830 822
e-mail: federlova.majak@centrum.cz

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O LETNÍM TÁBORU PRO DĚTI ZE
SOCIÁLNĚ POTŘEBNÝCH RODIN
Adresa:
Borovnice u Vlašimi
Termín konání: 11. – 25. 7. 2015
Web:
www.ekumsit.cz
Kontaktní osoba: Jana Krajčiříková, tel. 732252465
e-mail: jana.krajcirikova@ccsh.cz

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY O. P. S.
Ekumenická síť pro aktivity mladých provozuje Domov na půl cesty Maják,
letní dětský tábor, kde významný počet dětí spadá do skupiny sociálně
potřebných. Individuálně se věnujeme jednotlivcům – bezdomovcům,
tělesně postiženým apod.
Rok 2015 byl uceleným osmým rokem činnosti Majáku, druhým rokem po
transformaci na o.p.s. a třetím rokem mé práce vedoucí manažerské
pracovnice.
V roce 2015 jsme obdrželi od Hlavního města Prahy Pověření
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro sociální službu
„domy na půl cesty“. Vážíme si ho a chápeme je jako výraz ocenění naší
osmileté soustavné práce.
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Děkuji všem spolupracovníkům za uplynulý rok práce, děkuji pracovníkům
na Magistrátu ochotným pomoci s našimi dotazy a problémy, děkuji
laskavým donátorům za zájem o pomoc pro mladé znevýhodněné a
sociálně potřebné děti. Přeji do nového roku 2016 dostatek pracovního i
životního elánu a sil.
Eva Mikulecká

MAJÁK V ROCE 2015
Pracovali jsme v duchu let předešlých, je kladen větší důraz na přátelskou a
povzbuzující atmosféru v Majáku, na křesťanské a morální hodnoty.
I nadále jsme byli v kontaktu s velkým počtem bývalých obyvatel, zvali je na akce
Majáku, slavili s nimi narozeniny a jejich významné události.
V roce 2015 se v Majáku vystřídal také jako v roce předchozím velký počet
obyvatel – 21 (což pro nás znamenalo mnoho práce, náročné – než se
s obyvatelem seznámíme, poznáme).
Také r. 2015 byl ve znamení nového trendu – dlouhodobě převažuje zájem
mladých mužů (museli jsme odmítnout 7 žádostí z důvodu plné kapacity, z toho 6
odmítnutých mužů, 1 žena). Hlásilo se mnoho mladíků z výchovných ústavů, je
s nimi jiný typ práce, náročnější komunikace (stereotypy, režimové chování,
zamrzlé emoce). Převažující zájem ze strany kluků si vynutil úpravu rozdělení
bytů v budově Majáku.
Od poloviny roku 2015 jsme změnili majákový (startovací) byt – skončil pronájem
bytu od p. H. Tolarové, začal pronájem bytu od s námi dlouhodobě spolupracující
Náboženské obce Církve československé husitské v Praze 4–Michli. Tento byt
se nachází v Tulipánové ulici, v Praze 10- Zahradním Městě.
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Statistika:
Rok 2015:
Noví obyvatelé:
Ostatní obyvatelé:
Celkem
Muži: 13

13
8
21 obyvatel + 2 děti

Ženy: 8

Průměrný věk: 21,4 let

(zhruba stejné jako loni)

Studující:
5
Pracují na prac. smlouvu
nebo DPP (stabilní, dlouhodobější práce): 7
Příležitostné brigády:
5
Bez práce – hledající:
2
Rodičovská dovolená:
2
Pracovníci Majáku
Pracovali jsme v tomto složení pracovníků:
Eva Mikulecká – vedoucí manažerská pracovnice – granty, administrativa,
hlavní konzultant provozu,
Gabriela Federlová – vedoucí sociální pracovnice,
Ilona Trnková, Lukáš Hrdlička – sociální pracovníci,
Anna Kamarýtová – sociální pracovnice, začala od poloviny roku, zejména
jako záskok za dovolené, pomoc s dokumentací, seznamování se
s činností Majáku,
Lenka Fulínová - finanční a účetní pracovnice.

V roce 2015 jsme přijali v Majáku 5 praktikantů z různých vysokých škol,
v jednom případě se následně vyvinula spolupráce - dobrovolnice pro volnočasové
aktivity s obyvateli.
5

Externě s námi pracovali
Eva Mlezivová - účetní kancelář Dalesta
Eva Dundáčková - právní služby
Jaroslava Chaloupková - supervize
Radovan Svoboda (firma CA-ST) - počítačový servis
Cath Moss - konzultant, fundraiser, webmaster
Roman Federle - správce budovy
Jak vypadá běžný den v Majáku
Ráno – odchody do školy, do práce, hledání práce na počítačích v kanceláři
za asistence pracovníků Majáku.
Podle časových možností obyvatel se konají pravidelné schůzky s pracovníky,
plnění plánů, cílů, sdílení života aj.
Nadále spolupracujeme s Potravinovou bankou Praha, od níž v průběhu
roku odebíráme různé potraviny pro obyvatele, kteří buď vůbec nemají peníze
(sociální dávky se často zpožďují), nebo tak alespoň částečně šetří. Společně
si také z těchto potravin obyvatelé vaří, což přispívá k rodinné atmosféře.
Letošní účast na Národní potravinové sbírce v listopadu byla velkou akcí
s obyvateli, podařilo se zapojit téměř všechny obyvatele Majáku, také několik
bývalých. Pomohly i některé členky Správní rady, přivedli jsme i rodinné
příslušníky. Celodenní akce přinesla obrovské množství různých potravin (1
913 kg); bylo to o cca 650 kg více než loni. Tyto potraviny jsme roztřídili,
podarovali jsme několik chudých rodin a bývalých obyvatel, kteří na tom
nejsou finančně dobře.
Potraviny jsou rozdávány obyvatelům, když hledají práci a nemají příjmy, nebo
když se opozdí soc. dávky studentům, nebo když si utratí peníze, protože se
teprve učí hospodařit. Pravidelně také pomáháme „místním“ bezdomovcům, a
to zvláště v zimě. V neposlední řadě se obyvatelé Majáku setkali s lidmi
ochotnými pomoci i těmi, kteří myslí jen na sebe, důležitá životní zkušenost.
Akce v Majáku
Vaření – snažíme se co nejvíce využívat a zpracovávat darované potraviny.
Oslavy narozenin – každý obyvatel v Majáku zažije svou oslavu narozenin
(někdy poprvé v životě, je to pro ně radostný zážitek); často se vracejí i bývalí
obyvatelé, kteří Maják a pracovníky v něm chápou jako rodinu, přátele.
Grilování – probíhá vždy na začátku léta jako velké setkání všech, kdo
v Majáku kdy žili, jindy si grilují obyvatelé sami.
Vánoční party – je druhou velmi početně navštívenou akcí. Mladí lidé pociťují
Vánoce jako stresující čas, všichni mají očekávání, a tak pod stromečkem po
slavnostním jídle bývají dárky, zpíváme koledy.
Sport – rádi podporujeme sportování obyvatel: pobyt na horách v zimě, pingpong, kolo, plavání, bowling, bruslení.
Kultura – muzea, výstavy, různé happeningy.

Vzdělávací akce – např. Mallory (film s následnou diskusí s hlavní
představitelkou - protidrogová prevence.
Dům světla – návštěva domu, kde žijí lidé HIV pozitivní, rozhovory - zdravotní
prevence.
V r. 2015 jeden obyvatel začal pomáhat s osobní asistencí nevidomému
Pavlovi, který jedenkrát týdně nocuje v Praze v sousedící budově
spolupracující církevní organizace. Tento obyvatel navštěvuje kurz pracovníka
v sociálních službách, chce v tomto oboru pracovat, a při pomoci nevidomému
a při péči i o vodícího psa získává dobrou a zajímavou praxi.
Také loni jsme pomáhali našim bývalým obyvatelům. V současnosti je to
maminka se dvěma dětmi, která prochází opakovanými operacemi v důsledku
onemocnění rakovinou. Další spolupracující organizace Gymnázium Elišky
Krásnohorské pravidelně při své vánoční akademii (různá vystoupení
studentů) pořádá sbírku na náš Domov Maják, tentokrát sbírka byla věnována
nemocné mamince.
Pracovní aktivity
V minulém roce jsme se ještě více zaměřili na práci na zahradě – na faře
sousedící spolupracující církevní organizace a Majáku. Snažíme se
zvelebovat i širší okolí Majáku a toto úsilí chceme ve spolupráci s MČ Praha 4
dále rozšiřovat.
Součástí naší snahy o budování pracovních návyků obyvatel, pokud nemají
stálou práci, nebo alespoň brigádu, je možnost různých prací na faře: úklidy,
údržba, drobné opravy. O totéž se snažíme i na Majáku: drobné opravy,
údržba, malování apod.
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Kurzy – i loni jsme naše obyvatele podporovali v různých kurzech (2
rekvalifikační kurzy, řidičský průkaz), aby si obyvatelé zvýšili svoji kvalifikaci a
tím i zlepšili uplatnění na trhu práce.
Podpora studentů
V roce 2015 jsme podporovali naše studenty (nákup školních pomůcek,
proplácení obědů, odborné literatury, školní výletů, exkurzí,…). Studentům
jsme také často propláceli lékařskou péči – např. brýle, zubařské ošetření,
léky, zdravotnické pomůcky. Některým jsme pořizovali oblečení na praxi
(pracovní oděvy a obuv).

Podpora obyvatel hledajících si práci
Obyvatele, kteří si hledali práci, jsme v roce 2015
podpořili zejména finančními příspěvky na
registraci do personálních agentur, na výpisy
z trestního rejstříku, výpisy ze zdravotní
dokumentace a vstupní lékařské prohlídky,
potravinářské průkazy …, aby vůbec mohli začít
pracovat (alespoň brigádně).
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Matky s dítětem na rodičovské dovolené
V průběhu loňského roku byly v Majáku postupně ubytované 2 maminky
s dítětem na rodičovské dovolené. Maják těmto maminkám přispíval na dětská
očkování, léky, na zubaře, sháněli jsme dětské oblečení a edukativní hračky.
Učili jsme naše maminky, jak můžou své děti pomocí vhodných hraček
rozvíjet.

Podpora zdravého životního stylu –
společné vaření
Obyvatelům Majáku jsme celoročně
nabízeli možnost společně uvařit levně a
jednoduše vybrané jídlo, suroviny hradil
Maják.
Tím
jsme
chtěli
našim
obyvatelům ukázat, že se vyplatí uvařit
si doma – je to levnější a obvykle i
zdravější, než nakupovat hotová jídla ve
fastfoodech.
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Podpora sportu
V loňském roce jsme naše obyvatele podporovali v různých sportovních
aktivitách (plavání, bruslení, ping-pong, fotbal, posilovna apod.,…). Pořídili
jsme také 2 jízdní kola v plné výbavě, která si obyvatelé půjčují na menší či
větší cyklistické vyjížďky. V zimě jsme již tradičně vyjeli s několika obyvateli do
Janských Lázní za lyžováním.

Oslavy narozenin, společné grilování, Vánoce
V Majáku s obyvateli slavíme jejich narozeniny, na Vánoce každému obyvateli
kupujeme drobné dárky.
Narozeniny také často slavíme i s bývalými obyvateli. Každé léto pořádáme
zahradní grilování, na které zveme také bývalé obyvatele.
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Letní dětský tábor
Letní tábor v Borovnici proběhl v roce 2015 již podvacáté, pod hlavičkou
Ekumenické sítě pro aktivity mladých počtvrté. Konal se v termínu 11. – 25.
července 2015.
Tábor byl již tradičně tematicky zaměřen na postupné probírání hlavních
biblických příběhů. Letošní program byl nazván Knihy Samuelovy aneb První
izraelští králové. Děti se tak seznámily s prorokem Samuelem, králem Saulem
a jeho nástupcem Davidem, který je velmi známý tím, že porazil obra Goliáše.
Programové schéma tábora vypadá tak, že ráno jsou děti pomocí krátkého
vyprávění seznámeny s příslušnou částí příběhu. Potom si jednotlivé oddíly
(letos byly tři) během 30 minut připravily „dramatizaci“ příběhu – zahrály jej
jako scénku.
Během dne pak následují různé hry, sportovní i vědomostní soutěže a tvořivá
činnost, zaměřené na děj daného příběhu, aby si jej děti co nejlépe
zapamatovaly a zároveň to pro ně byla zábava. Během tábora tak děti
například vyráběly z moduritu, vymýšlely fiktivní reklamní kampaň pro nábor
do královského vojska, vařily na ohni, učily se různé šifry, pracovaly s buzolou
a mapou, vytvářely co nejnápaditější účesy apod.
Jednou za tři dny také probíhala vědomostní soutěž (na motivy televizních
soutěží) nazvaná „Goliáš“. Další část programu představují sportovní hry na
hřišti, při teplém počasí koupání v nedalekém rybníce, vycházky do lesa.
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Letos jsme také využili toho, že jsme měli mezi vedoucími kytaristu, a hodně
jsme s dětmi zpívali (vznikl první díl táborového zpěvníčku, který obsahuje jak
písničky k biblickým příběhům, tak i známé „táborákové“ písně – doufáme, že
se to stane tradicí a zpěvníčky se budou rozšiřovat). Vyrazili jsme také na dva
celodenní výlety – autobusem do Pelhřimova (Muzeum rekordů) a pěšky do
Vlašimi (asi 18 km). Žádný rok nechybí ani táborové ohně, dětská diskotéka,
sportovní olympiáda.
Vyvrcholením tábora je potom závěrečná „pouť“. Za jednotlivé soutěže děti
získávaly body, které jsou na konci tábora (společně s body za pořádek)
vyměněny za „táborové peníze“, jež mohou děti utratit v našem „obchůdku“.
Nikdo tedy nakonec neodjíždí bez odměny. Každý účastník také dostává
diplom, ve kterém se snažíme vyzdvihnout jeho nejlepší vlastnosti nebo
připomenout, v čem nejvíce vynikal.
Na závěr tábora bylo provedeno podrobné písemné anonymní hodnocení – jak
dětmi, tak dospělými účastníky – z jehož závěrů čerpáme cenné podklady při
přípravě dalších ročníků.
Letošního tábora se zúčastnilo 11 dětí ve věku 7 – 14 let a 5 praktikantů ve
věku 15 – 18 let. Z těchto 16 účastníků 7 hradilo plnou cenu (3.500 Kč, 3.000
za každé další dítě z jedné rodiny), ostatní měli slevu. Jedno dítě mělo tábor
plně hrazený. Z těchto údajů je patrné, jak významná je pomoc našich
sponzorů: nadačního fondu Veolia, Pražské diecéze CČSH a Náboženské
obce CČSH Praha 1 - Staré Město; díky jejich darům můžeme tábor nabídnout
i dětem, jejichž rodiny jim ho nemohou zaplatit.
Děkujeme všem vedoucím za jejich obětavou a vytrvalou práci s dětmi; všem
sponzorům za finanční dary, bez kterých by účast většiny dětí nebyla možná;
Ekumenické síti děkuji za zájem a pomoc při přípravě vedoucích, pražské
diecézi za zapůjčení objektu a všem za vstřícnost a dobrou spolupráci.
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Hospodářský výsledek Ekumenické sítě pro aktivity mladých
Celkem výnosy
Celkem náklady
Hospodářský výsledek

3 542 803
3 498 652
44 151

FINANČNÍ ZPRÁVA 2015
Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2015
Výnosy (v Kč)
Dotace

2 961 000
2 231 000

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Magistrát hl. m. Prahy (včetně
Městská část Praha 4

630 000
100 000

Dary
Organizace: NF Veolia (225 000)
Soukromé osoby
Ostatní - sbírky

257 321
243 000
12 400
1 921

Vlastní činnost
Sociální služby
Ostatní – dětský tábor
Úroky

324 482
292 120
32 300
62

Prevence kriminality)

Celkem

3 542 803

Náklady (v Kč)
Osobní náklady
Mzdové náklady
Dohody o provedení práce
Zdravotní a sociální pojištění
Ostatní mzdové náklady
Ostatní osobní náklady

2 220 194
1 359 558
181 653
467 915
207 000
4 068

Materiálové náklady
Vybavení domova Maják

380 195
102 338
13

Kancelářské potřeby
Spotřebované nákupy
Potraviny
Materiál na programy
Pohonné hmoty
Nákup software

56 112
99 063
56 475
9 527
36 461
20 219

Nemateriálové náklady
Spotřeba energie
Spotřeba vody
Telefony, internet, poštovné
Oprava a údržba
Cestovné
Ostatní služby a provozní
náklady
Školení
Volnočasové aktivity
Nájemné

865 415
119 035
34 960
35 678
150 653
11 871
140 413
42 460
11 681
318 664

Vlastní činnost
Příspěvky obyvatelům

30 205
30 205

Bankovní výdaje
Poplatky bance

2 643
2 643

Celkem

3 498 652

Rozvaha k 31. 12. 2015
Aktiva (v Kč)
Aktiva celkem
Stavby
Dopravní prostředky
Pokladna
Běžné účty
Pohledávky

8 851 664
7 663 043
626 500
32 120
389 301
140 700
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Pasiva (v Kč)
Pasiva celkem
Oprávky ke stavbám a mov. věcem
Závazky
Výnosy příštích období
Vlastní jmění
Fondy
Nerozdělený zisk/ztráta
Hospodářský výsledek 2015

8 851 664
1 663 688
71 820
37 130
1 512 101
424 615
5 098 159
44 151

PODĚKOVÁNÍ
Náboženská obec Církve čs. husitské v Praze 4 - Michli
Nadační fond Veolia a Marcela Dvořáková
Nadace Terezy Maxové dětem (Simona Petrejová)
Pracovníci Letního domu
Pracovníci tréninkové kavárny Café Bazaar
MŠ Ekolandia (Jana Teichertová a Eva Slaná)
Dívčí katolická škola (Luboš Hošek)
Domov Sue Ryder (Patrik Bém)
Gymnázium Elišky Krásnohorské
Náboženská obec Oetwill am See
ENYA – Ecumenical Network for Youth Action
Betlém – rekreační středisko Církve čs. husitské
Potravinová banka
Manželé Vejrovi
Paní Trunečková
Mgr. Vladimíra Kvapilová
Leona Jindrová
Monika Dolejšová
Heini a Christina Baumberger

Průběžně přijímáme tyto drobné dary pro náš Domov na půl cesty:
Maják a jeho obyvatelé nabízejí pomoc zdarma těm, kdo potřebují stěhovat či přenést
další těžší věci.Ložní prádlo, ručníky, utěrky, úklidové prostředky, nádobí, drobné vybavení do
domácnosti (včetně starších funkčních elektrospotřebičů, např. mixéry, váhy, vysavač, varná
konvice, mikrovlnná trouba,…), starší mobily, sportovní vybavení, oblečení pro mladé lidi a pro
malé děti (v Majáku bývá ubytována vždy také maminka s malým dítětem).
Budete-li chtít nějakou z věcí darovat, zazvoňte na zvonek Majáku s označením "kancelář" nebo
nám napište či telefonujte.
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