Kontaktní údaje
Adresa:
U Michelského mlýna 157/25
140 00 Praha 4-Michle
Kancelář Majáku: tel. 241 410 618,
603 566 986
Kontaktní osoba pro zájemce:
Mgr. Gabriela Federlová, tel. 724 830 822,
vedoucí sociální pracovnice
federlova.majak@centrum.cz
Jak se k nám dostanete
Dopravní spojení:
Metro C – z I. P. Pavlova tram č. 11,
do zastávky Pod Jezerkou
Metro C – z Kačerova bus č. 139, 150, 196
do zastávky Michelská

Domov
na půl cesty
Maják

Poskytuje bydlení a podporu mladým lidem, kteří
odcházejí z dětských domovů a podobných
zařízení nebo z rodin ohrožujících jejich vývoj
Jak nám můžete finančně pomoci
Bankovní spojení: 43-354 127 0277/0100 (KB)
Maják založila a provozuje o.p.s. Ekumenická síť pro aktivity mladých
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Mikulecká – ředitelka o.p.s.,
vedoucí manažerská pracovnice Majáku
Tel. 728 047 030, e-mail: mikulecka@ccshmichle.cz
Děkujeme za podporu:

Posláním Majáku
je usnadnit začátek samostatného života sociálně
znevýhodněným mladým lidem, kteří opouštějí
zařízení náhradní výchovné péče, nebo v nich prožili
část života. Dále take těm, kteří přicházejí z rodin
ohrožujících jejich vývoj.
Maják poskytuje bydlení v domácím prostředí,
sociální poradenství a další služby. Prostřednictvím
individuálního přístupu, dobrých mezilidských vztahů a
respektování osobnosti každého člověka motivuje
mladé lidi k tomu, aby překonali sociální
znevýhodnění, dokázali se postupně obejít bez pomoci
sociálního systému a uměli žít v souladu se
společenskými normami.

Komu pomáháme
• Mladým lidem ve věku 18 – 26
let, kteří opouštějí zařízení
náhradní výchovné péče nebo v
nich prožili část svého života, či
přicházejí z rodin ohrožujících
jejich vývoj.
• Těhotným dívkám, maminkám s
1-2 dětmi (max. 5 let věku dítěte),
které jsou ve věku 18-26 let a
opouštějí zařízení náhradní
výchovné péče nebo v nich
prožily část života, či přicházejí z
dysfunkčních rodin.

Jak to u nás vypadá
• 5 samostatných dvoulůžkových
bytů 1+kk, celkem 10 lůžek
• Každý byt má vlastní koupelnu se
sprchovým koutem a WC
• Byty jsou vybaveny nábytkem a
základními elektrospotřebiči
(pračka,lednička,mikrovl. trouba,
varná konvice,…)
• Společenská místnost v budově
Majáku
• Společná elektrická trouba
• Venkovní posezení před domem,
pergola a zahrada
Majákový (startovací) byt na sídlišti

Do Majáku jsou přijímáni žadatelé
z celé ČR, přednost mají ti s
trvalým bydlištěm v Praze.

Cílem Majáku
je podpora mladých lidí v těchto
oblastech:
• Být samostatný ve vedení vlastní
domácnosti
• Být schopný hospodařit s vlastními
financemi
• Být samostatný ve vyřizování běžných
záležitostí
• Dokončit studijní obor, popř.
pokračovat ve studiu
• Získat pracovní dovednosti a pracovní
uplatnění
• Mít navázané vztahy s blízkými osobami

Poskytujeme
Základní služby:
• Bydlení na dobu až 2 let
• Sociální poradenství
• Asistence při vyřizování běžných
záležitostí (jednání s úřady, soudy,
operátory, bankami, dopravními podniky
atd.)
• Asistence při vedení domácnosti a
financí
• Podpora při studiu
• Pomoc s hledáním pracovního uplatnění
• Podpora kontaktů s rodinou i jinými
osobami
• Pomoc při využívání běžně dostupných
služeb
• Zprostředkování lékařské a
psychologické péče
Další bezplatné služby:
Využívání počítače s internetem, WIFI síť
v bytech
Půjčování vybavení do domácnosti
Možnost křesťanské
duchovní péče

Jak služba probíhá
• Smlouva je uzavírána na dobu určitou,
obvykle na 12 měsíců, s možností
prodloužení až na 2 roky.
• Každý obyvatel má svého pracovníka –
průvodce, se kterým se jednou týdně
schází a sestavuje individuální plán
(cíle, kterých chce obyvatel dosáhnout
během pobytu v Majáku).

www.facebook.com/DomovMajak

Podmínkou poskytování
služby je:
• Samostatnost obyvatele
• Zaměstnání nebo
studium během pobytu
• Dodržování Smlouvy a
Domovního řádu
• Plnění stanovených cílů
spolupráce
• Pravidelné hrazení
služby

Informace pro zájemce
Zájemce kontaktuje Maják
(telefonicky, e-mailem nebo osobně),
aby si domluvil schůzku, na které se
dozví všechny potřebné informace o
službě.
Úhrada za poskytované služby
100 Kč/1 den, podle počtu dní v
měsíci, max. 3 100 Kč měsíčně.
Majákový (startovací) byt 130
Kč/den.
Vratná kauce 500 Kč (možnost
splátek).
Bezplatně půjčujeme veškeré
lůžkoviny.

