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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Spisová značka:
O 1364 vedená u Městského soudu v Praze

Název:
Ekumenická síť pro aktivity mladých o.p.s.
Sídlo:
U nás 873/9, Braník, 147 00 Praha 4
Identifikační číslo:
65998871
Právní forma:
Obecně prospěšná společnost
Druh obecně prospěšných služeb:
a) 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 připravovat vzdělávací projekty a programy;
c) pomáhat osobám, které jsou v tíživé životní situaci nebo se dostanou na okraj společnosti
(mládež z ústavní výchovy, lidé bez domova, migranti, matky s dětmi v nouzi, lidé se
zdravotním postižením, senioři, osamělí lidé);
d) aktivizovat zejména mladé lidi, aby uplatňovali křesťanské principy v praktickém životě a
vzájemných mezilidských vztazích;
e) poskytovat pastorační služby.
Statutární orgán - ředitel:
ThMgr. Eva Mikulecká
tel: 728 047 030, e-mail: mikulecka@ccshmichle.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. : 107 – 2465950267 / 0100
ID:
qj9hwwx
Web:
www.ekumsit.cz
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Úvodem
Obecně prospěšná společnost vznikla přeměnou občanského sdružení Ekumenická síť pro
aktivity mladých (Ecumenical Network for Youth Action – ENYA) založeného v roce 1997
matkami zakladatelkami paní Evou Mikuleckou a paní Cath Moss. Od roku 2007 je
provozovatelem Domova na půli cesty Maják, zařízení sociální a křesťanské pomoci pro mladé
lidi, které provází na jejich cestě k osamostatnění.
„Domov na půli cesty“ na břehu Botiče v pražské Michli dostal před lety jméno Maják, aby
nenechal nikoho na pochybách, že chce být jasným světlem a pevným bodem pro mladé
dospívající jedince, kteří se po uvolnění z pout náhradní výchovné péče v dětských domovech a
jiných ústavních zařízeních ocitli bez rodinného zázemí v rozbouřených vodách života
„dospělců“. Těm, kteří se chtějí postavit na vlastní nohy, nabízí Maják i dnes vedle přechodného
ubytování také asistenci při vedení domácnosti, vyřizování běžných záležitostí, podporu při
studiu, zvýšení finanční gramotnosti, pomoc při získání zaměstnání, zprostředkování lékařské a
psychologické péče a řadu dalších podpůrných služeb. Jeden byt je přímo v Majáku trvale
vyčleněn pro mladé maminky. A máme i jeden tzv. startovací byt pro nácvik plně samostatného
hospodaření.
V Majáku se potkávají lidé s lidmi, rovní s rovnými. Společně pronikáme do tajů života a
hledáme v něm své místo.
Maják je prvním z úspěšných projektů o.p.s. Ekumenická síť pro aktivity mladých, jejíž výroční
zprávu držíte v ruce. Díky týmu, který se na projektu podílí od začátku jen v lehce obměněném
složení, jsme byli v devátém roce svého „života“ zařazeni do stálé sítě prověřených
poskytovatelů sociálních služeb. Podstatně se rozšířil okruh našich spolupracovníků,
podporovatelů a laskavých sponzorů.
K Majáku, který zůstává i nadále naší vlajkovou lodí, přibyly další projekty. Zjistili jsme, že
můžeme a chceme být bývalým obyvatelům Majáku nablízku i poté, co se vrhli do samostatného
života. A že nám tato následná péče přináší potěšení a radost.
V úzké spolupráci s Náboženskou obcí Církve československé husitské v Praze 4 - Michli jsme
také vydatně posílili středisko pomoci lidem v životní nouzi způsobené nemocí či jinou nepřízní
osudu.
Převzali jsme odpovědnost za start nového projektu Domu pro všechny generace.
A pokračujeme v tradici úspěšných letních táborů pro děti ze sociálně slabých rodin ve
středočeské Borovnici.
Jsme otevřeni novým nápadům, ale s rozšířením činností souvisí i neradostný nárůst
„papírování“, a tak nás čeká hledání optimálního modelu dalšího řízení o.p.s. a fungování
jednotlivých středisek.
Víme, že sami bychom obtížně obstáli. Vážíme si vaší podpory. Už to, že čtete tuhle „výročku“,
je rozhodně víc nežli nic.
Děkujeme.
Za o.p.s. JUDr. Eva Dundáčková,
předsedkyně Správní rady

4

Poslání společnosti
Posláním společnosti je aktivizovat zejména mladé lidi, aby uplatňovali křesťanské
principy v praktickém životě a vzájemných mezilidských vztazích a pomáhat osobám
v tíživé životní situaci, a to formou sociální i pastorační služby.
Společnost dosahuje svých cílů iniciativami zaměřenými na podporu křesťanské vize
vzájemné pospolitosti, rovnosti, spravedlnosti a pokoje mezi lidmi a národy.

Orgány společnosti
Ředitelka společnosti: Eva Mikulecká
Správní rada:
Předsedkyně: Eva Dundáčková
Členky:
Gabriela Federlová
Jana Krajčiříková
Eva Mlezivová
Zora Štěpková
Oksana Velebilová
Dozorčí rada:
Předsedkyně: Lenka Fulínová
Členové:
Jan Šimek
Helena Tolarová
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DOMOVĚ NA PŮL CESTY MAJÁK
Adresa:
Pevná linka:
Registrace:
Druh služby:
Kapacita zařízení:
Web:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:

U Michelského mlýna 157/25, 140 00 Praha 4 – Michle
241 410 618
1. 11. 2007, č. 6009799
domy na půl cesty
10 lůžek a 2 lůžka v majákovém bytě
(pronajatý startovací byt) v Praze
www.ekumsit.cz
Komerční banka, a.s., č.ú.: 43-3541270277/0100
Gabriela Federlová, tel: 724 830 822, e-mail: federlova.majak@centrum.cz

Domov na půl cesty Maják v roce 2016

Maják v roce 2016 fungoval již 9. rokem. Způsob práce s obyvateli se nezměnil, důraz zůstával
na vytváření přátelského prostředí, ve kterém panuje vzájemná důvěra, pocit přijetí a sdílení. O
tom, že se nám to snad i daří, svědčí četné přetrvávající kontakty s bývalými obyvateli Majáku.
Také v roce 2016 převažoval zájem o služby v Majáku ze strany mladých mužů, několik měsíců
jsme tak museli byt pro dívky uvolnit chlapcům.
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V majákovém (startovacím) bytě se v minulém roce vystřídali 3 obyvatelé, kteří prošli po určitou
dobu bydlením v Majáku, částečně získali dovednosti pro samostatný život, ale zcela ještě nebyli
připraveni žít bez podpory.
Léta provozu Majáku se projevila v nutnosti postupného obměňování elektrospotřebičů a
drobného vybavení zařízení bytů. Loni jsme museli vyměnit ve 3 bytech automatické pračky,
v několika bytech jsme měnili topná tělesa bojlerů na teplou vodu, jeden bojler bylo třeba
nahradit zcela novým. Začali jsme také s postupnou výměnou součástí kuchyňských linek, které
jsou také již značně poškozené.

Statistika za rok 2016
Nově přijatí obyvatelé:
Obyvatelé z předchozího období:
Celkem
Muži: 16

Ženy: 6

13
9
22 obyvatel + 1 dítě
Průměrný věk: 20,72 let

Studující:
5
Pracují na pracovní smlouvu nebo DPP (stabilní, dlouhodobější práce): 6
Příležitostné brigády:
6
Bez práce – hledající: 4
Rodičovská dovolená:

1
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Personální obsazení Majáku
ThMgr. Eva Mikulecká – vedoucí manažerská pracovnice – granty, administrativa, hlavní
konzultant provozu,
Mgr. Gabriela Federlová – vedoucí sociální pracovnice,
Mgr. Ilona Trnková – sociální pracovnice
Mgr. Lukáš Hrdlička – sociální pracovník
Mgr. Anna Kamarýtová – sociální pracovnice do srpna 2016, poloviční úvazek
Petra Dvořáková, DiS. – sociální pracovnice od října 2016, poloviční úvazek
Ing. Lenka Fulínová - finanční a účetní pracovnice,
Externí spolupracovníci
Mgr. Eva Mlezivová - účetní kancelář Dalesta
JUDr. Eva Dundáčková - právní služby
Mgr. Petra Priknerová - supervize
Radovan Svoboda (firma CA-ST) - počítačový servis
Cath Moss - konzultant, fundraiser, webmaster
Roman Federle - správce budovy

Také v roce 2016 jsme spolupracovali s Potravinovou bankou Praha, ze které jsme
průběžně odebírali nabízené potraviny. Tyto potraviny využívali zejména obyvatelé, kteří se
dočasně ocitli bez finančních prostředků. Z darovaných potravin jsme také s obyvateli
společně vařili.
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V listopadu jsme se již tradičně zúčastnili Národní potravinové sbírky. Maják působil ve
velkém hypermarketu v Nových Butovicích, do vybírání a třídění potravin se zapojili všichni
stávající obyvatelé a také několik bývalých, všichni pracovníci Majáku a často i jejich rodinní
příslušníci, také členové a rodinní příslušníci správní rady Ekumenické sítě. Maják tak získal
potraviny v celkové váze 1 700 kg. Potraviny byly v průběhu roku rozdávány obyvatelům
(uchazečům o zaměstnání, studentům a těm, kteří v rámci nácviku samostatného hospodaření
nevyšli se svými penězi, též bývalým obyvatelům, kteří se ocitli v nouzi). Část potravin
putovala také do několika sociálně slabých rodin.
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V průběhu celého roku v Majáku probíhaly tyto programy:
 Program podpory pracovních návyků (vč. pracovněterapeutických činností)
Cílem programů podpory v oblasti práce je získat, udržet, upevnit a posílit pracovní návyky
obyvatel, aby byli schopni uplatnit se od začátku v zaměstnání a zaměstnání si dlouhodobě
udržet. Podpora pracovních návyků obyvatel probíhá v Majáku ve více rovinách.
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 Program podpory pro studenty
Cílem programu je podpořit obyvatele Majáku, kteří jsou zapsáni k řádnému dennímu,
příp. dálkovému studiu.

 Program podpory vzdělávání
Cílem vzdělávacího programu je pomoci obyvatelům v dalším vzdělávání a v rozvoji
jejich schopností a dovedností. Ty jim mohou zvýšit možnosti uplatnění na pracovním
trhu.
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 Program zvyšování finanční gramotnosti
Cílem tohoto programu je, aby se obyvatelé během pobytu v Majáku seznámili
s jednotlivými tématy finanční gramotnosti a zároveň se naučili hospodařit s penězi a
nezadlužovali se.

 Program podpory zdravého životního stylu (vaření, péče o sebe)
Cílem je podpořit obyvatel v řešení aktuálních zdravotních obtíží, ale také naučit se
o své zdraví starat dlouhodobě, preventivně. Cílem nácviku vaření je naučit
obyvatele připravovat základní i složitější jídla, seznámit je s rozmanitostí surovin
a pokrmů a ukázat jim, že se vyplatí uvařit si doma – je to levnější a obvykle i
zdravější, než nakupovat hotová jídla ve fastfoodech.
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 Program podpory volnočasových aktivit
a) Podpora individuálních volnočasových aktivit jednotlivých obyvatel
Cílem je, aby obyvatel vykonával individuální zájmovou činnost, měl z dané činnosti
radost a dobrý pocit a vytvořil si síť nových známých, kteří mají stejné záliby.
b) Nabídka společných volnočasových aktivit – např. výlet, vycházka, návštěva muzea,
výstavy, ZOO, bazén, sportovní utkání, v zimě pobyt na horách, sportovní aktivity apod.
Cílem je ukázat obyvatelům různé možnosti aktivního a smysluplného trávení volného
času a inspirovat je při výběru volnočasových aktivit v budoucnu. Společné aktivity hradí
Maják, obyvatelé se na nich finančně spolupodílejí, aby se naučili vyhradit si na zábavu
finance.
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 Program podpory rodiny (program pro matky s dětmi)
Cílem je, aby matka s dítětem při odchodu z Majáku byla schopna zajistit dítěti vhodnou péči,
dokázala vnímat a uspokojit jeho potřeby a byla připravena sama vše potřebné zajistit i po
finanční stránce.
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Akce v Majáku v roce 2016
 Noc kostelů 2016
Loni se poprvé obyvatelé Majáku aktivně účastnili příprav i samotné akce Noc kostelů
v sousedním sboru Církve československé husitské. Někteří připravovali občerstvení, jiní
prováděli návštěvníky po budově fary a na zahrádce a vyprávěli jim o historii budovy a
původu židovských náhrobků. Dva obyvatelé zabezpečovali ostrahu objektu v nočních
hodinách.

 Oslavy narozenin
Tak jako každý rok i v roce 2016 jsme v Majáku oslavili mnohé narozeniny – stávajících
obyvatel i těch bývalých.
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 Tradiční letní grilování
Na konci června proběhlo tradiční letní grilování za hojné účasti obyvatel, pracovníků i přátel
Majáku. Přišli také mnozí bývalí obyvatelé.

16



Vánoce v Majáku
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O LETNÍM TÁBORU PRO DĚTI ZE SOCIÁLNĚ
SLABÝCH RODIN
Adresa:
Borovnice u Vlašimi
Termín konání:
9. – 23. 7. 2016
Web:
www.ekumsit.cz
Kontaktní osoba: Jana Krajčiříková, tel. 732252465,
e-mail jana.krajcirikova@ccsh.cz
Proběhl již 21. ročník letního tábora v Borovnici, Ekumenická síť pro aktivity mladých jej
provozuje pátým rokem.
Tábora se účastnilo celkem 17 dětí a dva praktikanti. Protože tábor je určen také pro sociálně
znevýhodněné děti, tři z nich měly slevu z ceny a tři děti měly tábor plně hrazený. Cenu
tábora jsme oproti předchozím letům nezvyšovali – byla stanovena ve výši 3.500,- Kč za dítě,
3.000,- za každé další ze stejné rodiny. To vše je možné jen díky velkorysé podpoře našich
sponzorů, za kterou jsme velmi vděčni.
Dlouhodobě se snažíme o provázanost všech aktivit a projektů Ekumenické sítě. Příkladem je
i dětský tábor v Borovnici, jehož se pravidelně účastní také děti žen, jež byly před lety
zapojeny do jiných projektů Ekumenické sítě, například do dvouletého vzdělávacího projektu
pro mladé lidi sociálně znevýhodněné na trhu práce nebo do projektů pro mladé romské ženy.
Tábora se účastní také někteří obyvatelé Domu na půl cesty Maják.
Novinkou loňského tábora byla velká účast předškolních dětí – celkem 7 účastníků bylo
mladších sedmi let, nejmladšímu dítěti byly tři roky. Jednalo se vesměs o děti s
komplikovaným rodinným zázemím, které odloučení od rodičů snášely velmi dobře,
vyžadovaly však soustavnou péči, což kladlo velké nároky na vedoucí a bylo třeba jim
přizpůsobit program i denní režim.
Hlavním tématem byly biblické příběhy, tentokrát jsme je vybrali z První a Druhé knihy
královské, konkrétně o králi Šalomounovi, stavbě jeruzalémského chrámu a postupnému
rozpadu království až po babylonské zajetí. Kromě seznámení s biblickými příběhy se však
děti snažíme nenásilně a vlastním příkladem především učit křesťanskému chování –
toleranci, neubližování ale naopak pomáhání slabším, vzájemnému naslouchání, umění hledat
na druhém jeho dobré stránky a ocenit je...
Pro děti, rozdělené do tří oddílů, byla připravena celá řada her a soutěží – sportovních,
kreativních i vědomostních. Každý oddíl si vyrobil svou vlajku, v lese postavil chrám, uvařil
výborné jídlo na ohni a mnoho dalšího. Vyrazili jsme na dva celodenní výlety – autobusem na
zámek Konopiště a pěšky na horu Blaník (trasu jsme si odstupňovali podle zdatnosti od 7 do
25 km). Díky příjemnému počasí jsme mohli hojně využít i koupání v nedalekém rybníku
Valcha. Zpestřením programu bylo zpívání s kytarou, vycházky do lesa (včetně jedné noční),
hry na hřišti, táborák, pochod s pochodněmi, diskotéka, sportovní olympiáda a závěrečná
„pouť“, na které si mohly děti utratit své vydělané táborové peníze. Každý účastník dostal na
závěr tábora diplom s oceněním jeho dobrých vlastností a přínosu pro tábor.
Každoročně píšeme dopisy pro následující ročník, které vložíme do sklenice a zakopeme na
tajné místo v lese, k němuž děti nakreslí mapu. Účastníci příštího tábora podle ní vzkazy
najdou a přečtou si je. Letos jsme navíc dětem nabídli, že mohou napsat dopis samy sobě.
Odevzdaly nám je v zalepené obálce a my jim jej po roce pošleme – bude pro ně jistě
zajímavé přečíst si s časovým odstupem, jak tábor vnímaly, co zaměstnávalo jejich myšlenky,
jaké byly jejich touhy, a zjistit, jak se o rok posunuly dál.
Tábor byl před odjezdem uzavřen podrobným anonymním hodnocením, z něhož čerpáme při
přípravě dalšího ročníku.
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Celkově lze tento tábor hodnotit jako jeden z náročnějších – díky velkému počtu malých dětí
– ale úspěšných. Už se těšíme na další ročník.
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V září 2016 vstoupila Ekumenická síť pro aktivity mladých, o.p.s. do projektu Potravinové a
materiální pomoci – POMPO. Jde o projekt pomoci nejchudším osobám z fondů Evropské
unie (Fond evropské pomoci nejchudším osobám – Operační program potravinové a
materiální pomoci). Díky tomuto projektu několikrát v roce získává pro obyvatele Domova
na půli cesty a další osoby v tíživé životní situaci ( mládež z ústavní výchovy, lidé bez
domova, migranti, matky s dětmi v nouzi, lidé se zdravotním postižením, senioři, osamělí
lidé) trvanlivé potraviny, drogerii a některé domácí potřeby. První várku potravin a drogerie
jsme obdrželi ke konci roku.
ROZVAHA k 31.12.2016
AKTIVA

9 624 706,00 Kč

PASIVA

9 624 706,00 Kč

Stavby
Dopravní prostředky
Pokladna
Běžné účty
Pohledávky
Náklady příštích období

7 663 043,00 Kč
626 500,00 Kč
13 333,00 Kč
1 278 130,00 Kč
40 700,00 Kč
3 000,00 Kč

Vlatní jmění
Fondy
Nerozdělený zisk
Hospodářský výsledek 2016
Oprávky k majetku
Závazky
Výnosy příštích období

1 512 101,00 Kč
1 202 275,00 Kč
5 142 310,00 Kč
31 592,00 Kč
1 663 688,00 Kč
62 240,00 Kč
10 500,00 Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT k 31.12.2016
VÝNOSY
Dotace
Min. práce a soc. věcí
Magistrát hl. m. Prahy
Městská část Praha 4
Dary
Organizace
Soukromé osoby
Ostatní sbírky
Vlastní činnost
Sociální služby
Ostatní - dětský tábor
Úroky
Hospodářský výsledek
ZISK

3 523 125,00 Kč NÁKLADY
Osobní náklady
2 021 000,00 Kč Mzdové náklady
618 000,00 Kč Zdr. a soc. pojištění
117 500,00 Kč Materiálové náklady
Materiál a vybavení
310 000,00 Kč Energie a voda
35 100,00 Kč Nemateriálové náklady
6 867,00 Kč Nájemné
Oprava a udržování
371 470,00 Kč Jiné služby
43 000,00 Kč Volnočasové aktivity
188,00 Kč Vlastní činnost
Příspěvky klientům
Ostatní provozní náklady
31 592,00 Kč Poplatky bance
Ostatní provozní náklady

21

3 491 533,00 Kč
1 599 848,00 Kč
487 998,00 Kč
361 493,00 Kč
172 527,00 Kč
349 893,00 Kč
75 797,00 Kč
348 576,00 Kč
33 563,00 Kč
56 290,00 Kč
2 648,00 Kč
2 900,00 Kč

NEJVĚTŠÍ SPONZOŘI A DÁRCI, KTERÝM TÍMTO CHCEME
S VDĚČNOSTÍ PODĚKOVAT
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV ČR)
Magistrát hlavního města Prahy (MHMP)
Každý koš pomáhá, z.s. (KKP)
Nadační fond Veolia
Etela o.p.s.
MČ Praha 4 (MČ P4)
Pražské vodovody a kanalizace (PVK)
Ecumenical Network for Youth Action (ENYA)
Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 1 (NO CČSH Praha 1)
Manželé Vejrovi
Pražská diecéze Církve československé husitské (PD CČSH)
Gymnázium Elišky Krásnohorské
Paní Trunečková
Monika Dolejšová
Michal Kotrba
Potravinová banka Praha
Fond evropské pomoci nejchudším osobám (Operační program potravinové a
materiální pomoci - POMPO)
Náboženská obec Církve čs. husitské v Praze 4 – Michli
Betlém – rekreační středisko Církve československé husitské
Nadace Terezy Maxové dětem (Simona Petrejová)
Mgr. Vladimíra Kvapilová
Pracovníci Letního domu
Dívčí katolická škola (Luboš Hošek)
Na závěr děkuji také osobně všem sponzorům a dárcům výše zmíněným, ale také mnohým
dalším, kteří si nepřejí být zveřejněni, za mnohostrannou pomoc a podporu. Díky nim je možné
se spolupracovníky, členy správní rady, dozorčí rady a dobrovolnými spolupracovníky pomáhat
mladým lidem v Domově na půl cesty Maják, bývalým obyvatelům, sociálně slabým rodinám a
různě znevýhodněným jednotlivcům v duchu křesťanské lásky.
Děkuji Vám!
Dovoluji si vyslovit přání, abychom v roce 2017, kdy si připomínáme 20 let působení
Ekumenické sítě pro aktivity mladých a 10 let od vzniku Domova na půl cesty Maják, s Boží
pomocí a pokračující ochotou dárců nadále předávali etické a morální hodnoty křesťanské
kultury a přispívali tak k hodnotnému životu naší společnosti.
Eva Mikulecká, ředitelka o.p.s.
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