Pavučina, občanské sdružení DEN,
pobočka Ostrava
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Úvodní slovo
Ohlednutí za rokem 2003 a událostmi, které se děly v Pavučině
v tomto roce, je pro mě velmi silným zážitkem. Když jsem v polovině
roku 2002 aktivně vstoupil do práce, která již více než rok úspěšně
běžela, nepředstavoval jsem si, že nově vznikající občanské sdružení
by mohlo přinést tak významný kvalitativní krok do toho, co se již dělo.
O tom, co vše se událo a povedlo, se dočtete dále. Já bych se chtěl
zastavit u toho, proč se to vše stalo a podařilo a vyjádřit hluboké
upřímné poděkování:
• Děkuji celému týmu pracovníků Pavučiny za jejich osobní nasazení,
píli, obětavost, a také za to jací jsou. I když celý tým prošel těžkým a náročným rokem, fungoval skvěle.
• Děkuji Magistrátu města Ostravy, který se postavil za naši práci a
podpořil nás finančním grantem. Tato podpora města nám pomáhá
najít své místo mezi dalšími organizacemi, které spolu se státem
organizovanými aktivitami pracují pro blaho dětí a mladých lidí
v Ostravě.
• Děkuji všem dalším organizacím, subjektům a jednotlivcům, kteří
svými finančními i jinými příspěvky umožnili naši práci.
• Děkuji všem, kteří nám v naší práci pomáhali ať praktickou pomocí
nebo duchovní podporou. Stali jste se tak součástí naší práce, jste
pro nás moc důležití a jsme rádi, že vás máme.
• Naposled, ale přitom nejvíce, děkuji Bohu, který je dárcem veškerého života, který dal smysl lidskému životu, a který také vkládá
touhu do našich srdcí, abychom takto sloužili mladé generaci. On je
tou naší hlavní inspirací i zdrojem veškeré naší síly.
Přijměte proto toto naše ohlednutí za rokem 2003 jako vyjádření
ne našich úspěchů, ale jako oslavu Boha, který za vším tím dobrým stojí.
Za OS Jan Kuklínek - předseda
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1. Pavučina,
občanské sdružení DEN
Pavučina – aneb záchytná síť – vznikla na konci roku 2002. Je
pobočkou občanského sdružení DEN. Sídlí na Bořivojově ulici 29
v Ostravě – Kunčičkách.
Vznikla na základě snahy podchytit volný čas dětí a mladých
lidí a aktivně jim pomoci odolat rizikovým faktorům, kterým jsou
ve svém blízkém okolí vystaveni - alkoholismus, toxikomanie, kriminalita, gamblerství, nevázané vztahy atp. a které ve svém důsledku přináší frustraci, agresivitu, ztrátu hodnot, ztrátu smyslu
života a nebezpečí aktivního a dlouhodobého propadnutí těmto
negativním vlivům.
Náplň projektu Pavučina pomáhá v praktickém vedení jak prožívat plný a hodnotný život. Podporuje tradiční hodnoty jako jsou
zázemí, kvalitní rodina, zaměstnání, přátelství a vede k nalezení
pevného a jistého bodu v životě, nalezení smyslu života. Jak být
prospěšný pro lidi okolo sebe, pro celou společnost a ne tím, kdo
žije na jejich úkor.
Dále podporuje rozvoj schopností, vloh, kreativity a fantazie,
doplňování znalostí a vědomostí, vedení ke správným životním
hodnotám a napomáhání rozvoje celé osobnosti dítěte.
Pracovníci Pavučiny jsou křesťané. Hlavním motivem jejich
práce je osobní vztah s Bohem a praktická aplikace křesťanské
víry.
Hlavní oblasti práce Pavučiny jsou pravidelná setkání klubů,
sportovní programy, výlety, víkendové setkání v přírodě, prázdni-
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nové tábory a další aktivity, jako např. dětské dny, Vánoční besídky apod.
Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé z Ostravy. Především
děti ze sociálně slabých, a také neúplných rodin. Děti, které obvykle tráví většinu svého času touláním po ulicích a nemají smysluplnou náplň pro svůj volný čas. Významnou část tvoří děti a
mladí lidé romské národnosti.
V Pavučině fungují dva kluby Junior klub a Dorost klub, které
tvoří základ většiny aktivit.

2. Junior klub
Junior klub vznikl v dubnu 2002. Zahrnuje děti od 4 do 12 let.
Scházejí se zde většinou děti ze sociálních rodin. Průměrně nám
na klub přijde 15 - 20 dětí.
Scházíme
se
v prostorách
budovy
Křesťanského sboru v Ostravě – Kunčičkách na
Bořivojově ulici číslo 29, kde máme k dispozici
svou klubovnu s vytápěním a sociálním zařízením.
Naše setkání trvá 2 hodiny. Začínáme v 15:00, ale
některé děti čekají před vchodem už půl hodiny
před začátkem. První část je naplněna především
pohybovými aktivitami. Tuto část trávíme za příznivého počasí
venku na hřišti, které patří k budově Křesťanského sboru, kde
hrajeme různé hry a máme možnost neformálně komunikovat
s dětmi.
Druhá část programu se odehrává ve vyhrazené místnosti budovy. Děti dostanou malé občerstvení – nápoje a drobné sladkosti. Následuje společný zpěv s kytarou, kdy si mají děti možnost
vybrat písně, které jsme se společně naučili. Po zpěvu následuje
chvíle společné modlitby. Poté opakujeme témata probíraná
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v minulých klubech. Při těchto chvílích motivujeme děti k hledání
odpovědí na naše otázky možnost soutěžit o nejrůznější sladkosti. Na každém setkání míváme připraveny témata a příběhy, na
kterých chceme dětem ukázat a vysvětlit správné životní hodnoty. Dále mají děti možnost k vlastní výtvarné či jiné kreativní
tvorbě, která většinou souvisí s probíraným tématem.
Na závěr dostávají děti, které byly po dobu trvání klubu
ukázněné, odměnu. Tu si vytahují z naší nádoby plné sladkostí.
Také dostávají kartičky za účast a aktivitu, které je motivují
k pravidelné docházce do klubu. Kdo nasbírá nejdříve stanovenou
sérii kartiček, dostává speciální odměnu.
Po skončení setkání zůstávají děti, které určíme, aby nám pomohly při úklidu prostor Junior klubu. O tuto službu je mezi dětmi velký zájem. Je to také příležitost k individuálním rozhovorům
s nimi.
Neopomíjíme ani oslavu narozenin dětí nebo nás vedoucích.
Slavíme svátky, jako jsou např. Den dětí, Velikonoce, Valentýn,
Vánoce...
Od nového školního roku jsme začali co 4 týdny navštěvovat tělocvičnu, kde s dětmi hrajeme různé míčové hry a soutěže.
Mimo těchto setkávání děláme taky jednodenní výlety do blízkého okolí. Dvakrát ročně pořádáme tábory a to v období jarních
a letních prázdnin.
Kontakty na vedoucí Junior klubu:
Lenka Neuvirtová tel: 596 720 849, 728 634 992
Michal Vašenda tel: 606 362 666
Ján Fifík tel: 596 712 228, 776 783 367
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Jarní tábor – Mongolsko 13. století
Během jarních prázdnin jsme pořádali první společný tábor (12. – 16. 3. 2003). Účastnilo se ho 8
dětí.
Na pár dní jsme se přesunuli do Mongolska, doby Čingischána.
Měli jsme k dispozici budovu Církve Bratrské ve Velké Lhotě.
Hráli jsme různé hry a hlavně soutěže. Děti celou dobu sbíraly
body, na základě kterých byly nakonec hodnoceny.
Každé odpoledne jsme byli spolu a povídali si příběh o Ti-Fam
– dceře kouzelníka.
V pátek k nám přišel Čingischán a strávili jsme
spolu večer, který skončil ohňostrojem. Nechyběla
ani stezka odvahy.

Letní kemp – Babylon za vlády Nabuchodonozora
Tento kemp trval 10 dní a byl spojen s výukou
angličtiny, o kterou se postarali pozvaní Angličané.
Na tomto kempu jsme se přenesli do Babylonu za
doby vlády Nabuchodonozora. Bylo tam 46 dětí
z různých částí republiky.
Cíl kempu: nasbírat stužky za určité dovednosti, naučit se sebezapření, poznat Babylonské mapy… a stát se
biblickým Danielem.
Vyvrcholením kempu bylo hledání ztraceného
babylonského pokladu.
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V roce 2003 jsme pro děti uspořádali tyto výlety:
3. 5. 2003 Hukvaldy: Nebylo sice moc hezké
počasí, ale neodradilo nás to od návštěvy
Hukvald. Po prohlídce zříceniny s průvodcem
jsme se pustili do „objevování“ dalších zákoutí
zříceniny sami. Navštívili jsme i místní
restauraci, kde jsme si dali teplý čaj a hranolky, a taky se schovali před deštěm a zimou.

8. 11. 2003 ZOO v Olomouci: Tentokrát jsme jely oba kluby
najednou a na stejné místo.
Sraz byl na nádraží v Ostravě – Svinově.
Scházeli jsme se pomalu a někteří dorazili
přesně na poslední minutu. Po hodinové cestě
vlakem jsme přesedli na přeplněný autobus.
Procházka po ZOO byla úchvatná a skvělá. Nejvíc nás ohromili
ty zvířata, které v Ostravské ZOO nejsou – žraloci, netopýři...
Po prohlídce ZOO jsme se přesunuli do dětského ráje, kde
jsme si mohli vyzkoušet lezení po „pavučině“, různých prolézačkách apod.
Počasí bylo skvělé a ani se nám nechtělo zpátky.
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3. Dorost klub
Základní formu činnosti Dorost klubu tvoří
středeční pravidelná setkání, kterých se účastní
děti ve věku 12 – 16 let. Cílem je podchytit volný čas
dětí toulajících se ulicemi. Zároveň skrze vytvořené
vztahy působit preventivně v oblasti vzrůstající
kriminality, alkoholismu, toxikomanie, nevázaných
vztahů apod.
Během roku 2003 se nám podařilo oslovit nemalé množství nových dětí z Kunčiček a jeho blízkého okolí. Někteří se účastní
jen našich táborů a výletů, ale mnozí se stali nedílnou součástí
našich pravidelných klubových setkání. Ty se odehrávají
v prostorech budovy Křesťanského sboru v Kunčičkách na Bořivojově 29. Zde máme ve vytápěných prostorách svoji klubovnu,
kterou nám děti pomohly vyzdobit a upravit.
Na našich setkáních je spoustu legrace. Kromě soutěží a her o
ceny, si povídáme (formou diskuse) o určitých oblastech života,
které jsou aktuální vzhledem k věku dětí, zajímají je, a které
přispívají k jejich zdravému rozvíjení osobnosti (např. o lásce,
hodnotě člověka, jedinečnosti, partnerství, chození, vztazích
k rodičům atd.). K těmto tématům si rádi čteme i příběhy z Bible,
které nám lépe pomohou porozumět daným předmětům diskuse.
Protože děti rádi zpívají, součástí našich setkání tvoří zpívání
písniček všech žánrů v doprovodu kytary. V našem klubu je vždy
zajištěno malé občerstvení (čaj, slané tyčinky, chipsy apod.). Neopomíjíme ani oslavu narozenin. Děti vždy dostanou nějakou
drobnost, hobla, prostě to, co k narozeninám patří.
Co 4 týdny máme v odpoledních hodinách rezervovanou tělocvičnu ve Zvl. škole Ostrava - na Vizině. Tady zápasíme o „Stu-
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dentskou pečeť“ v týmových hrách, jako je přehazovaná, ringo,
volejbal, atd.
Mimo toto sportovní zápolení pořádáme v rámci možností jednodenní výlety do blízkého okolí (Beskydy apod.). Zde si děti procvičí orientaci v terénu a poznají kus krásné přírody.
Za rok 2003 se uskutečnilo několik výletů a dva prázdninové
tábory jarní a letní. V tomto bychom rádi pokračovali i v roce
2004.
Kontakty na vedoucí Dorost klubu:
Ivo Neuvirt
tel.:596 720 849, 723 320 148
Lukáš Diatka
tel.: 776 302 556

Jarní tábor 2003 Mission to Russia
V době jarních prázdnin jsme uspořádali
pětidenní tábor poblíž Vsetína.
Děti mohly prožít napjaté chvíle v krásném
prostředí Vizovických vrchů. Hlavní mottem
tábora bylo pronásledování křesťanů v 50-tých letech v Rusku. K
tomu byly směřovány veškeré hry a činnosti.
Orientace v terénu, procvičení tvořivosti,
nečekané situace, a také další činnosti k
budování osobnosti. Stejně tak i písničky a
každodenní povídání nad různými aktuálními
oblastmi života. Dětem se to moc líbilo, což byla pro nás důležitá
zpětná vazba.
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Letní tábor Adventure 2003
O letních prázdninách se uskutečnil tábor s
výstižným
názvem
Adventure,
tedy
dobrodružství.
Nečekané situace, “akční” hry, soutěže, nebo
slaňování ze skály, ale i spousta legrace a
písniček u táboráku, to vše bylo Adventure 2003.
Nechybělo ani povídání o životních otázkách mladých lidí. Vše
bylo moc prima a nikomu se nechtělo domů. Jsme
vděčni i sponzorům, kteří přispěli ať už finančně,
nebo materiálním darem. Vše nám hodně pomohlo.
Během 7 dnů jsme měli možnost prožít opravdu
pěkné chvíle, na které určitě jen tak
nezapomeneme.

Výlety:
3. 5. 2003 Radhošť: I když se nám nechtělo brzo ráno vstávat
do nepříliš hezkého počasí, tak se nás sešlo docela dost. Po cestě
nás zastihl déšť, tak jsme museli vytahovat pláštěnky a deštníky.
Ale stavili jsme se na teplou polívečku, tak jsme se zahřáli. Počasí nám sice nepřálo, ale výlet se vydařil. Domů jsme přijeli unavení, ale plní zážitků.
8. 11. 2003 ZOO v Olomouci: viz výlety Junior klubu
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4. Společné akce Pavučiny
Jak už bylo na začátku vzpomenuto, Pavučinu tvoří 2 kluby –
Junior a Dorost klub. Kromě rozdílných akcí, které tyto kluby pořádají každý zvlášť, tak jsou i akce, které děláme společně. Za
tento rok to byly tyto akce:
Den dětí – 31. 5. 2003: Na tuto akci přišlo a zaregistrovalo se
70 dětí ve věku od 4 do 16-ti let. Program odpoledne byl: různé soutěže, atrakce – stolní fotbal
v životní velikosti, vyhodnocení soutěží ve třech
věkových kategoriích (odměněny byly i děti,
které se neumístily), loutkové divadlo a písně. Na závěr jsme
opékali špekáčky. Na tuto akci přišli i rodiče a další děti.

Drakiáda 11. 10. 2003: Tato drakiáda trvala
celý den. Dopoledne se děti zaregistrovaly a
mohly si vyrobit svého draka s pomocí
instruktorů. Odpoledne patřilo samotnému
pouštění draků, kdy nezávislá porota hodnotila
ve třech věkových kategoriích tyto kritéria: krása a úspěch v létání. Po pouštění se děti přesunuly do budovy Křesťanského sboru, kde probíhal koncert písničkáře Járy Hromady a jeho skupiny. Po tomto koncertě byli výherci odměněny. Děti, které se neumístnily, si také odnesly malou pozornost v podobě balíčku se
sladkostmi a bublifukem.
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5. Finance
Finanční hospodaření neziskového subjektu - Pavučina
Občanské sdružení za zdaňovací období roku 2003 účtuje v soustavě jednoduchého účetnictví v rozsahu dle zákona o účetnictví
v platném znění.
Příjmy jsou dary a dotace, které jsou využívány na hlavní činnost
organizace. Pohledávky, závazky a odpisovaný majetek sdružení
nevlastní. Nemá stálé zaměstnance, dle vlastní potřeby uzavírá
dohody o provedení práce.
Lenka Petrušková - účetní o. s. Pavučina
Rozpis výdajů v roce 2003
provozní výdaje
materiálové vybavení
vzdělávání
mzdy
potraviny
celkem

139 794,12
42 186,60
4 108,63
6 676,00
57 100,90
249 866,25

Rozpis příjmů v roce 2003
dotace
dary
úroky z BÚ
ostatní
celkem

100 000,00
30 700,00
130,58
121 615,28
252 445,86
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Děkujeme všem dárcům za jejich dary, kterými nám pomohli
uskutečnit naše přání.
Dárci: JUDr. Miloš Vašenda
fy. DEMOS
a ostatní.
Všem sponzorům a dárcům vřele děkujeme!

6. Vyjádření k práci Pavučiny
V uplynulém roce 2003 jsme vaši činnost „Pavučiny“ vnímali
jako součást Křesťanského sboru Ostrava – Kunčičky. O všech
vašich akcích a záměrech jsme byli informováni a společně o nich
diskutovali. Vážíme si této spolupráce, zvláště, když jste naše
připomínky vždy respektovali. Vaše činnost přinesla během roku
„výborné ovoce“ mezi dětmi a dorostem v místě našeho sborového domu. Rovněž si velmi vážíme častých návštěv dětí z klubů při
našich pobožnostech.
Tyto skutečnosti nás povzbuzují k tomu, aby i v roce 2004
naše spolupráce pokračovala nejméně s takovými výsledky jako
v roce 2003.
Do dalšího období Vám přejeme Božího požehnání, moudrosti, sil
a elánu.
Za Křesťanský sbor Ostrava – Kunčičky
Miloš Pidra - starší sboru
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Pavučina, občanské sdružení DEN,
pobočka Ostrava, Bořivojova 29,
718 00 Ostrava – Kunčičky
mail: pavucina@pavucina.net
www.pavucina.net
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