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Úvodní slovo
Rok 2020 byl zvláštní a jistě ne snadný. Pandemie s omezeními pohybu, volnočasových
aktivit a důrazem na zvýšenou hygienu ovlivnila a stále ovlivňuje obyvatele Majáku zásadním
způsobem. Velmi děkuji všem pracovníkům Majáku za jejich empatii do myšlení mladých v
DPC. Pracovníci s obyvateli trávili mnoho času vysvětlováním a opakováním, a to vedlo k
úžasnému výsledku. Ochota být jim k dispozici na telefonu 24 hodin denně si zaslouží mého
velikého uznání. Vždyť každý pracovník měl také své vlastní problémy (osobní, rodinné,
zdravotní), a přesto každý z nich upřednostnil mladé z Majáku, aby jejich psychika zůstala
konzistentní. Také to, že nikdo z obyvatel neonemocněl, že jsme dvakrát úspěšně přestáli
karanténu, i když nemáme volné prostorové kapacity pro takovou situaci, přičítám velkou
měrou právě skvělému přístupu a organizačním schopnostem sociálních pracovníků.
Díky navýšení rozpočtu z MPSV a MHMP bylo možné zvládnout finanční vícenáklady bez
stresu. Náš dlouholetý sponzor Nadační fond Veolia nám znovu poskytl finanční podporu, jak
se můžete dočíst ve finanční části výroční zprávy. Náboženská obec Církve československé
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husitské v Praze 4 – Michli poskytla Domovu na půl cesty prostory, takže nedostatečné
zázemí pro sociální pracovníky přímo v Majáku, kterým trpíme i mimo pandemická omezení,
bylo vylepšeno.
Přes všechny potíže spojené s protiepidemickými opatřeními jsme byli schopni uspořádat
tradiční tábor v Borovnici u Vlašimi pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Poskytovali
jsme také pravidelně potravinovou pomoc, jen jsme museli uzpůsobit podmínky pro
bezkontaktní výdej. Toho si lidé, kteří tuto další sociální pomoc využívají, velmi považovali.
Potravinami jsme přispěli také sociálnímu odboru MČ Praha 4, ale v době uzavření úřadu se
část lidí v nouzi obrátila na nás a zůstala našimi dlouhodobými odběrateli potravin. Zvýšený
nárůst potřebných zájemců o potravinovou pomoc trvá stále.
Mnohá pandemická omezení se přenesou do roku 2021, ale věřím, že je zvládneme stejně
dobře.
ThMgr. Eva Mikulecká, ředitelka o.p.s.

Struktura služeb

2

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

O nás
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) připravuje vzdělávací projekty a programy ve spolupráci s církvemi a dalšími institucemi;
c) pomáhá osobám, které jsou v tíživé životní situaci nebo se dostanou na okraj společnosti
(mládež z ústavní výchovy, lidé bez domova, mládež z dysfunkčních rodin, rodič 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.

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
1) 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,
2) dále pomáháme jednotlivým osobám, které jsou v tíživé životní situaci (lidé bez domova,
samoživitelé s dětmi bez dalšího rodinného zázemí, lidé se zdravotním postižením,
senioři, osamělí lidé)

Způsoby pomoci
-

provozujeme pro mladé lidi pobytovou službu a provázíme je v jejich úsilí začlenit se do
společnosti;

-

posilujeme a podporujeme lidi k uplatňování křesťanských principů v každodenním
životě a vzájemných mezilidských vztazích;

-

podporujeme důvěru mezi lidmi, snažíme se utvářet přátelské vztahy a laskavé prostředí;

-

účastníme se pravidelně národní potravinové sbírky;

-

konkrétně vyhledáváme potřebné, kterým potravinovou pomoc přidělujeme;

-

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;

-

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

Níže uvedené aktivity byly z důvodu coronaviru omezeny:
-

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 je 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.

Statistické údaje z Majáku za rok 2020
23 obyvatel + 2 děti
Muži: 15
Ženy: 8
Průměrný věk:

21 let

Studující: 0
Pracující (DPP, Smlouva): 11
Příležitostné brigády: 5
Hledající si práci: 5
Rodičovská dovolená: 2

Pracovní tým Majáku
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Programy v Majáku:

Maják v roce 2020
V roce 2020 se v Majáku postupně vystřídalo 23 obyvatel + 2 děti. Jiné to bylo v tom, že
mnoho obyvatel k nám přišlo přímo z DD, byli málo samostatní, vyžadovali hodně intenzivní
podporu.
Protože je většina našich obyvatel s nízkou kvalifikací, téměř nulovými pracovními
zkušenostmi a jen o málo většími pracovními návyky – ihned při vypuknutí
protikoronavirových opatřeních ztratili práci a jen velmi těžko se jim dařilo získat práci
novou. Museli jsme je celou tuto dobu podporovat – přispívat jim na potraviny, hygienické
potřeby, potřeby pro domácnost, jízdenky MHD, léky,…
Loni jsme intenzivně podporovali 2 bývalé obyvatele, kteří jsou v současné době ve výkonu
trestu – dobíjeli jsme jim kredit, aby s námi mohli být v telefonickém spojení, posílali známky
na dopisy, balíčky s hygienou a jinými potřebami apod. Jednomu z nich jsme zajistili právní
služby. Právními službami jsme také pomáhali (a dosud pomáháme) jednomu bývalému
obyvateli, který byl původně téměř celý život v ústavní péči, nadělal si dluhy, stal se otcem,
partnerka ho opustila, on usiluje o svěření dítěte do své péče, protože nechce, aby jeho dítě
zažilo to, co on.
Další 2 bývalé obyvatele jsme podpořili ve chvíli, kdy jim hrozilo, že přijdou o bydlení
v důsledku ztráty zaměstnání (v souvislosti s koronavirem).
I přes tvrdá potikoronavirová opatření jsme s našimi obyvateli slavili jejich narozeniny,
Vánoce a snažili jsme se je podporovat v povolených volnočasových aktivitách.
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Dětský tábor
v Borovnici u Vlašimi
Letního tábora Ekumenické sítě pro aktivity mladých o.p.s. v Borovnici se v roce 2020
účastnilo celkem 18 dětí ve věku od 6 do 17 let. Z toho 11 účastníků hradilo plnou cenu
(kromě slevy za každého sourozence ve výši 500,- Kč), 3 účastníci platili nižší cenu a 4 měli
tábor hrazený úplně. Z takto podpořených dětí dvě pocházejí z rodiny, jíž pravidelně
poskytujeme potravinovou pomoc, třetí dítě bylo přihlášeno, ale na poslední chvíli se pro
nemoc tábora neúčastnilo. Díky vyššímu počtu platících účastníků jsme mohli pokrýt rozdíl v
příjmech, způsobený tím, že letos nám nemohla poskytnout příspěvek Náboženská obec Praha
1 – Staré Město. Pomohlo také to, že někteří vedoucí pracovali na táboře zcela zdarma nebo
za nižší odměnu než v jiných letech. Tábor zajišťovalo celkem 9 vedoucích, z toho jeden je
bývalým obyvatelem Domova na půl cesty Maják a čtyři jsou bývalí dětští účastníci. Službu
zdravotnice opět velmi obětavě plnila sestra Zora Štěpková, členka Náboženské obce v Praze
4 - Michle (NO). Tábor naštěstí proběhl bez vážnějších zdravotních problémů. Vyšší výdaje
za léky zahrnují též nákup hygienických potřeb a dezinfekce v souvislosti s opatřeními kvůli
pandemii covid-19. Program tábora byl jako vždy zaměřen na seznamování s biblickými
příběhy formou her a soutěží. Letošním tématem byla kniha Skutky apoštolů. Příběhy byly
zpracované formou dopisů, jež apoštol Pavel dětem každý den posílal. Součástí programu
byla i vědomostní soutěž, zaměřená na tyto příběhy. Na táboře také hodně sportujeme, kromě
tradiční „sportovní olympiády“ proběhl i turnaj v ping-pongu ve třech věkových kategoriích.
Program byl doplněn o dva celodenní výlety – na zámek Jemniště a na horu Blaník. Letošní
tábor proběhl velmi dobře, jistě také díky již osvědčenému kolektivu vedoucích. Stále více se
nám daří navazovat dalšími společnými aktivitami během roku (5 dětí, které byly na táboře,
se pravidelně účastní duchovní péče v NO Michle, starší se chystají na setkání mládeže,
společně trénujeme ping-pong a na podzimní církevní fotbalový turnaj, v zimě se chystáme
znovu do Rekreačního zařízení Betlém v Janských Lázních), i když omezení kvůli pandemii
nám to nakonec neumožnily. Velice děkujeme všem našim sponzorům za dlouholetou
podporu našich letních táborů, díky níž můžeme zúčastněným dětem poskytnout nejen
základní věci, jako je ubytování a stravování, ale můžeme se s nimi vypravovat i na zajímavé
výlety, pořizovat pro ně sportovní vybavení apod.
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Hospodaření obecně prospěšné společnosti
v roce 2020
ROZVAHA k 31.12.2020
AKTIVA

7 215 444,00 Kč PASIVA

7 215 444,00 Kč

Stavby
Dopravní prostředky
Pokladna
Běžné účty

4 212 901,00 Kč
579 900,00 Kč
30 039,00 Kč
2 313 930,00 Kč

2 672 672,00 Kč
1 253 564,00 Kč
80 069,00 Kč
127 816,00 Kč

Pohledávky
Náklady příštích
období

Vlastní jmění
Fondy
Nerozdělený zisk
Hospodářský výsledek
2020
77 585,00 Kč Oprávky k majetku
1 089,00 Kč Závazky
Výnosy příštích období

2 120 129,00 Kč
65 439,00 Kč
895 755,00 Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT k 31.12.2020
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

5 407 619,00 Kč NÁKLAD
4 602 805,00 Kč
70 000,00 Kč
49 600,00 Kč
5 700,00 Kč
330 038,00 Kč
40 000,00 Kč
20 145,00 Kč
271,00 Kč
289 060,00 Kč

Hospodářský výsledek
ZISK

127 816,00 Kč

Osobní náklady
Mzdové náklady
Zdr. a soc. pojištění
Materiálové náklady
Materiál a vybavení
Energie a voda
Nemateriál. náklady
Nájemné
Oprava a udržování
Jiné služby
Volnočasové aktivity
Vlastní činnost
Příspěvky klientům
Ostatní provoz.
náklady
Poplatky bance
Ostatní provoz.
Náklady
Odpisy

5 279 803,00 Kč
2 588 763,00 Kč
804 260,00 Kč
323 775,00 Kč
226 634,00 Kč
376 054,00 Kč
97 013,00 Kč
554 065,00 Kč
47 010,00 Kč
14 128,00 Kč
3 841,00 Kč
1 200,00 Kč
243 060,00 Kč
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Dotace

MPSV
MČ Praha 4
Nadační fond
Veolia
Potravinová
banka
King Dynamics,
s.r.o.
Pražská diecéze
CČSH
P. Zborník
M. Dolejšová

4 602 805,00 Kč
70 000,00 Kč
230 000,00 Kč
3 400,00 Kč
5 700,00 Kč
10 000,00 Kč
4 700,00 Kč
1 200,00 Kč

Poděkování dárcům
--- Bez Vás bychom to nedokázali ---
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