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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 - ředitel: Eva Mikulecká,
tel: 728 047 030, e-mail: eva.mikulecka@ccshpraha.cz
Bankovní spojení: 107 – 2465950267/0100
Web: www.enyamajak.cz
Obecně prospěšná společnost Ekumenická síť pro aktivity mladých vznikla dne 21. 1.
2014 přeměnou občanského sdružení Ekumenická síť pro aktivity mladých (na
základě zákona č. 68/2013 Sb. o změně právní formy občanského sdružení na
obecně prospěšnou společnost a zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných
společnostech a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Veškerý
majetek, ale také závazky a pohledávky občanského sdružení Ekumenická síť pro
aktivity mladých přechází na o. p. s. Ekumenická síť pro aktivity mladých, která je
přímým pokračovatelem občanského sdružení, přebírá jeho identifikační číslo i jeho
historii.

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 2013 bylo provozování sociální služby
Domov na půl cesty Maják a uspořádání letního tábora pro děti ze sociálně
potřebných rodin.
Správní rada:
Jana Krajčiříková
Eva Mlezivová
Gabriela Federlová
Cathleen Dawn Moss
Eva Dundáčková
Oksana Velebilová
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DOMOVĚ NA PŮL CESTY MAJÁK
Adresa: U Michelského mlýna 157/25, 140 00 Praha 4 – Michle
Telefon kancelář: 241 410 618, 603 566 986
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 4-Krči, Hurbanova 1305/11
Web: www.enyamajak.cz
Bankovní spojení: 43-3541270277/0100
Kontaktní osoba: Gabriela Federlová, tel: 724 830 822
federlova.majak@centrum.cz

MAJÁK V ROCE 2013
Od 1. 1. 2013 jsme získali do pronájmu majákový byt, který plní úlohu
startovacího bydlení na přechodnou dobu k úplné samostatnosti. V tomto bytě
si už jeho obyvatelé opravují vzniklé závady, hlídají si spotřebované energie,
pracovník je navštěvuje po dohodě zhruba jednou za 14 dní. Rozšířili jsme tak
kapacitu Majáku o 2 osoby (na 12 osob).
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Změnila se také struktura pracovních pozic v Majáku – od 1. 1. 2013 byla
zrušena pozice sociálních asistentů, kteří pracovali jako noční služba (od 20 do 8
hod.), přitom 2/3 pracovní doby noční služby zabírala noc a tedy nešlo o přímou
práci s obyvateli, spíše jen o pomoc v případě nouzových situací. Obyvatelé byli
proškoleni, jak jednat v případě nouzových a havarijních situací v době, kdy
v Majáku nejsou žádní pracovníci Majáku. To vedlo k prohloubení jejich
zodpovědnosti a další přípravě na samostatný život. Pracovní tým se naopak
rozrostl o denní pracovníky, kteří mají přímý, intenzivní kontakt s obyvateli
(další sociální pracovnice a pracovnice pro organizování kulturních, sportovních,
pracovních a jiných aktivit).
Zavedl se systém pravidelných pracovních porad v Majáku.
Obměnili jsme logo Majáku, propagační letáček a začali jsme budovat nové
webové stránky. Aktivně komunikujeme na facebookových stránkách Majáku.
Aktualizovali jsme nejvýznamnější dokumenty (Smlouvu o poskytnutí sociální
služby, Domovní řád,…).
Koncem roku jsme rozšířili cílovou skupinu o mladé lidi, kteří odcházejí nebo
odešli z dysfunkčních rodin (a současně nikdy nebyli v ústavní výchově). Tento
krok jsme připravovali již delší dobu, protože podle našeho názoru je výše
zmiňovaná skupina mladých lidí silně opomíjena a nemá nárok na podporu řady
různých projektů, které jsou zaměřeny na pomoc dětem z dětských domovů. A
přitom se často jen shodou okolností mnohé z těchto dětí nedostanou z
otřesných životních podmínek v nefungujících rodinách do některého ze
zařízení ústavní výchovy.
Zavedli jsme několik programů, které mají podpořit cestu k samostatnosti
našich obyvatel. Jsou to:
 Podpora zaměstnanosti (včetně pracovně aktivizačních činností)
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 Finanční gramotnost – prevence – domácí rozpočty, řešení dluhů
 Zdravý životní styl – výživa, zdraví, vaření:

 Vzdělání – podpora studia (doučování, pomůcky), rekvalifikační kurzy
 Volnočasové aktivity - sportovní:

- kulturní:
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Akce MAJÁKU
 Vánoční party – letos rekordní počet účastníků (současní i bývalí
obyvatelé)

 Letní grilování – 22 osob

 Pečení vánočního cukroví – 4 osoby
 Výlety s koupáním na Slapy – 8 osob.

I tento rok jsme v Majáku s našimi obyvateli:
 slavili narozeniny

 vítali nové obyvatele (7 obyvatel)
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 symbolicky se rozloučili s odcházejícími obyvateli (5 obyvatel) předáním
polštáře a peřiny.

Každý měsíc proběhla společná schůzka obyvatel a pracovníků, kde jsme řešili
provozní a organizační záležitosti.

Spolupráce s jinými organizacemi, praktikanti, dobrovolníci
V roce 2013 jsme intenzivně spolupracovali s Nadací Terezy Maxové dětem
(projekt New job - New life) a s občanským sdružením Letní dům (projekt Spolu
do zaměstnání). Obě tyto organizace v rámci svých projektů pomáhaly našim
obyvatelům hledat práci. Za jejich pomoc jsme velmi vděčni.
V průběhu roku 2013 byly v Majáku na praxi 3 studentky ze sociálních oborů
vysokých škol, za obyvateli docházelo také několik dobrovolníků.
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Vzdělávání pracovníků
V rámci povinného vzdělávání absolvovali pracovníci Majáku v průběhu celého
roku různé kurzy, semináře a workshopy (např. práce s úzkostným klientem,
komunikace v krizových situacích, jak čelit stresu a syndromu vyhoření,…).

OBYVATELÉ MAJÁKU
Některé statistické údaje o obyvatelích v roce 2013
Počet obyvatel
Dívky
Chlapci
Průměrný věk
Matky s dítětem
Studenti
Pracující
Hledající si práci,
občasné brigády
Rodičovská dovolená
Podíl obyvatel
z dětského domova
Podíl z diagnostických
ústavů
Podíl obyvatel
z výchovného ústavu

15
7
8
20,8
2
4
4
5
2
67%
7%

27%
Trvalé bydliště v Praze 33%

Kam odcházeli obyvatelé po skončení pobytu v Majáku
Podnájem
Příbuzní
Partner/-ka

2
1
2
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TÝM MAJÁKU
Mgr. Eva Mikulecká
vedoucí manažerská pracovnice,
ředitelka o. p. s. Ekumenická síť pro aktivity mladých
Mgr. Gabriela Federlová
vedoucí sociální pracovnice
Mgr. Lukáš Hrdlička
sociální pracovník
Mgr. et. Mgr. Ilona Trnková
sociální pracovnice
Ing. Helena Tolarová
koordinátorka vzdělávacích, integračních,
kulturních a rekreačních programů
Ing. Lenka Fulínová
finanční a účetní pracovnice
Bc. Cath Moss
fundraiser
Roman Federle
správce budovy

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE
Eva Mlezivová
účetní kancelář Dalesta
JUDr. Eva Dundáčková
právní služby
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Mgr. Jaroslava Chaloupková
supervize
Radovan Svoboda (firma CA-ST)
počítačový servis

PŘEHLED EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ O. P. S. ZA ROK
2013
 Hospodářský výsledek
Celkem výnosy
Celkem náklady
Hospodářský výsledek

2 499 629
2 766 817
- 267 191

 Finanční zpráva 2013

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2013
Výnosy (v Kč)
Dotace
1 449 000
412 000
50 000

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Magistrát hl. m. Prahy (včetně Prevence kriminality)
Městská část Praha 4
Dary
Organizace
Soukromé osoby
Ostatní – sbírky

229 915
6 143
8 000

Vlastní činnost
Sociální služby
Ostatní – dětský tábor
Úroky

304 942
39 215
411

Celkem

2 499 629
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Náklady (v Kč)
Osobní náklady
Mzdové náklady
Dohody o provedení práce
Zdravotní a sociální pojištění
Ostatní osobní náklady

1 085 237
187 750
362 962
3 397

Materiálové náklady
Vybavení domova Maják
Kancelářské potřeby
Spotřebované nákupy
Potraviny
Materiál na programy
Pohonné hmoty

14 386
53 497
275 033
69 995
13 685
20 324

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

154 341
44 827
28 711
79 237
14 881
127 285
31 300
11 087
154 205

Vlastní činnost
Příspěvky

31 220

Bankovní výdaje
Poplatky bance

3 457

Celkem

2 766 817
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PŘEHLED FINANČNÍCH DARŮ O. P. S. A MAJÁKU V ROCE 2013 (v Kč)
Nadační fond Veolia
Pražské vodovody a kanalizace a. s.
Fortnes s. r. o.
J. K. R. spol. s r. o.
Gymnázium Elišky Krásnohorské
NO CČSH Praha 1 Staré Město
Ev.-Ref. Kirchemainde in Stafea
Pražská diecéze CČSH
Každý koš pomáhá o. s.
Monika Dolejšová
Irena Košíčková
Zuzana Grygová
Ostatní dárci

150 000
25 000
17 000
10 000
6 292
6 000
5 623
5 000
5 000
1 200
1 050
800
11 093
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