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Poslání

Poslání Pavučiny je přinášet do životů dětí 
a mladých lidí naději na smysluplný život 
založený na hodnotách a cílech křesťanství.

Kdo jsme
 
Pavučina je ostravská pobočka občanského 
sdružení  Den  aktivně  pracujícího  na 
několika  místech  České  republiky  s cílem 
duchovního,  mravního  a  všeobecně 
výchovného  působení  na  různé  skupiny 
obyvatel.  Pavučina  se  zaměřuje  na  práci 
mezi  dětmi  a  mladými  lidmi  v Ostravě  a 
okolí.  Tvoří  jí  převážně křesťané 
z Křesťanského  sboru  Ostrava-Kunčičky. 
Hlavním  motivem  jejich  práce  je  osobní 
vztah  s Bohem,  z něhož  pramení  láska 
k bližnímu a touha pomáhat potřebným.

Cílové skupiny

Neorganizované  skupiny  dětí  a  mládeže 
v Ostravě – Kunčičkách ve věku 6 -18 let.
Děti a mladí lidé na základních a středních 
školách ve věku 12 -18 let v Ostravě a okolí.
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Úvodní slovo

Milí čtenáři,
jsem  rád,  že  vás  zajímá,  jak  Pavučina  pracovala 

v roce 2004. Dříve, než budete číst o celém portfoliu toho, 
co jsme v minulém roce dělali,  všechna možná čísla o tom, 
kolik jednotlivých akcí se událo, kolika dětem to posloužilo, 
co  to  stálo  a  podobně,  rád  bych  se  s vámi  zamyslel  nad 
významem jednoho okamžiku.

Během  krátké  chvilky  můžete  prožít  něco  velmi 
vzrušujícího – třeba skočit  bungee jumping.   Otázka vám 
také zabere jen chviličku - „Jak se Ti daří?“ „ Mohl bych Ti 
nějak  pomoci?“  Malinko  pozornosti   a  zájmu  o  druhého 
může  také  znamenat,  že  zabráníte  něčemu,  čeho  by  ten 
druhý nadosmrti litoval.

Náš život je velmi pestrý a přicházejí v něm různé 
situace.  Je  jedno,  jestli  jsme  řidičem  tramvaje,  státním 
úředníkem  nebo  ředitelem  velkého  podniku  -   všichni 
prožíváme malé okamžiky, které mohou mít velké důsledky.

I  u nás v Pavučině není to, co děláme pro děti a 
mladé  lidi  z Ostravy,   jen  o  těch  následujících  stránkách 
mnoha aktivit a činností, ale je to především o našem zájmu 
o druhého člověka .

Jako křesťané prožíváme ve vztahu s Bohem i ve 
společenství s ostatními nádheru láskyplných vztahů. To, co 
jsme takto načerpali, nás zavazuje,  abychom to předali dál. 
Pokud náš život  nebude předávat   tuto  základní  hodnotu, 
všechno naše úsilí i snažení přijde vniveč. 

Přáli  bychom  si,  aby  vás  následující  řádky 
přesvědčily o tom, že i  v dnešní době existuje naděje pro 
děti z ulice.

S vděčností  všem  pracovníkům  Pavučiny,  našim 
pomocníkům, podporovatelům a partnerům

            Jan Kuklínek  předseda pobočky Pavučina
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1. Partneři Pavučiny v roce 2004

Děkujeme  všem  přátelům  a  partnerům,  kteří 
podpořili v roce 2004 naši činnost.  Zejména pak:

Statutární město Ostrava

Městská část Slezská Ostrava

Křesťanský sbor Ostrava-Kunčičky

JUDr. Miloš Vašenda

Lanex a.s.

Nadace Mezinárodní potřeby

2. Činnosti Pavučiny v roce 2004

Rok  2004  byl,  z hlediska  rozvoje  nových 
programů a aktivit, velice bohatý. Dovolte, abychom vás 
na těchto stránkách seznámili s aktivitami Pavučiny.

2.1 Klubová činnost

Jedním ze základních pilířů naší práce s dětmi a 
mladými  lidmi  jsou  naše  každotýdenní  dvouhodinové 
odpolední kluby „Junior klub“ a „Dorost klub“.

Pro Junior klub, který vznikl v dubnu 2002 pro 
děti ve věku 6-12 let, byl rok 2004 rokem stabilizovaného 
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chodu.  Upevňovali  jsme  vztahy  s dětmi  a  jejich 
návštěvnost v klubu se ustalovala v průměru 18 dětí na 
jedno setkání.  Kromě her, soutěží a písniček jsme také 
probírali  různé  příběhy  s křesťanskou  tématikou.  Děti 
zaujal zejména příběh o misionáři Hudsonu Taylorovi. Na 
podzim jsme probírali téma o Bibli - kde se vzala, co v ní 
je a k čemu může sloužit.

Fungování  Dorost  klubu,  který  v dubnu  2004 
oslavil  své  čtvrté  narozeniny,  bylo  poznamenáno 
generační výměnou dětí. Tento klub se zaměřuje na děti 
ve věku 12-16 let. Přišlo mnoho nových dětí, některé z 
nich přešly z Junior klubu. Jsme rádi, že se začíná dařit 
návazná práce Dorost klubu na Junior klub, a tudíž máme 
možnost  s dětmi  z  „Junioru“  dále  pracovat,  když 
vyrostou.  V Dorost klubu se  loni probírala témata jako – 
„Vztahy kluci a holky“, „Vliv reklamy“, „Kouření a co 
s ním“,  „Smysluplný   život“,  „Tlaky  vrstevníků“,  „Co 
s filmem  Ukřižování  Krista“,  „Naslouchání“,  „Život 
jednou dohoří“, „Láska…?“, „Sebevražda…proč?“.

V roce  2004 jsme pokračovali  v obou klubech 
v osvědčeném  programu  návštěv  tělocvičny  jedenkrát 
v měsíci.

Na začátku roku 2004 vznikl nový nízkoprahový 
klub nazvaný „Klub her“, který má za cíl rozvíjet dále 
naše  vztahy  s dětmi  při  nejrůznějších  stolních  hrách. 
Tento klub nemá jasné programové schéma, je  otevřen 
pro  děti  8-16  let  a  koná  se  každých  14  dní  v pátek 
odpoledne mezi 16. a 18. hodinou. Průměrná návštěvnost 
klubu je 18 dětí.  Velkým přínosem je,  že do něj  chodí 
mnoho  dětí,  které  nedocházejí  do  našich  středečních 
klubů. Máme tak možnost  podchytit  širší  skupinu dětí, 
než jak to můžeme dělat v Junior klubu a Dorost klubu.
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Abychom  neztratili  kontakt  s odrostlými  dětmi 
z Dorost  klubu,  připravili  jsme  v září  2004  čajovnu 
nazvanou „Pokec o šesté“, kterou pořádáme v době po 
skončení Klubu her - mezi 18. a 20. hodinou pro děti a 
mládež 14 - 18 let. Snažíme se vytvářet intimní atmosféru 
při  svíčkách,  kde  můžeme  debatovat  nad  různými 
životními otázkami dospívajících mladých lidí, převážně 
odchovanců Dorost klubu.

Materiální  zajištění  našich  klubových  aktivit 
v roce 2004 bylo plně dostačující. Převážná část zdrojů 
na krytí  potřeb klubů byla hrazena z dotace Magistrátu 
města Ostravy a soukromých darů jednotlivců.

2.2 Výlety

V období  školního  roku  se  snažíme  pořádat 
výlety,  které  nám umožňují  být  s dětmi  v alternativním 
prostředí  přírody  mimo  Ostravu.  Tam pro  ně  můžeme 
připravit jiný program, než který realizujeme v klubech a 
máme tak  příležitost trávit s dětmi více času i v období 
mimo prázdninové tábory. 

Tak  jako  v  předchozích  letech,  jsme  i  v roce 
2004  uskutečnili  několik  výletů.  Děti  z Dorost  klubu 
absolvovaly  v  lednu  výšlap  na  Lysou  horu.  V květnu 
téhož roku navštívily děti z Junior klubu hrad Helfštýn. 
V listopadu  jsme  uskutečnili  první  zahraniční  výlet  do 
Osvětimi, kterého se zúčastnily převážně starší děti, které 
dokáží porozumět významu holocaustu.  
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2.3 Tábory

Nejdůležitější  mimoklubovou aktivitou  pro  děti 
jsou  tábory.  Pravidelně  pořádáme  v období  jarních  a 
letních  školních  prázdnin  tábory,  které  jsou  primárně 
určeny  pro  děti   navštěvující  naše  kluby.   V případě 
letního tábora pro mladší děti  je  tento určen i  pro děti 
z dalších míst Moravskoslezského kraje. Tyto tábory jsou 
organizovány zvlášť pro mladší děti (6 -12 let) a zvlášť 
pro starší děti (12 -16 let). V době letních prázdnin jsou 
tábory  čtyřdenní,  v době  letních  prázdnin  pořádáme 
tábory na 8 až 10 dní.

V roce  2004 jsme o  jarních  prázdninách  byli  s 
dětmi  na  čtyřdenním  táboře  Junior  klubu  s názvem 
„Zlatokopové  na  Aljašce“  na  Nivách  u  Vsetína. 
Následně se pak na stejném místě konal tábor  pro Dorost 
klub nazvaný „Ice days“.  

V létě jsme byli s dětmi z Junioru a z dalších míst 
v Moravskoslezském  kraji  na  devítidenním  táboře 
„Judsko  naruby“  v Beskydech  v obci  Košařiska  v 
rekreačním objektu na Kyčeře. Dorost klub měl  10 denní 
tábor ve Zlíně – Malenovicích s názvem „Crazy camp“.

2.4 Víkendové pobyty

Novinkou v našich mimoklubových  činnostech 
se v roce 2004  staly víkendové pobyty. Jejich cílem je 
vyplnit  mezeru  mezi  mnohadenními  tábory 
a jednodenními  výlety.  Zpravidla  trvají  od  pátečního 
odpoledne do nedělního podvečera. Jsou koncipovány do 
extrémnějších  podmínek.  Děti  si  zde,  oproti  táborům, 
nosí většinu vybavení a potřeb samy - tj. kromě osobních 
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potřeb také jídlo,  spací  pytel,  případně stan nebo další 
nezbytné  materiálové  zabezpečení  na  víkend.  Mají  tak 
možnost   vyzkoušet  si  své  fyzické  a psychické 
schopnosti, vypořádat se s náročnějšími podmínkami. 

První  víkendovka  se  uskutečnila  v květnu  na 
Malé  Morávce  pod  názvem „Víkendovka  pro  chlapy“. 
Byli tam zastoupeni „chlapi“ z Junior i Dorost klubu. Na 
začátku  prázdnin,  v červenci,  se  uskutečnil  víkend 
s dětmi z Junior klubu pod stany na Starých Hamrech. Na 
podzim si dorosťáci připravili víkend s názvem „Banáni 
na sněhu“ na Nivách u Vsetína.

2.5 Dětské dny

Mimo  již  daný  okruh  dětí  docházejících  do 
našich klubů a účastnících se našich táborů se snažíme 
dvakrát  ročně  připravit  velké  masové  akce pro  nejširší 
okruh  dětí  a  jejich  rodičů,  které  mají  za  cíl  připravit 
kvalitní  sobotní  odpolední  program  dětem  nám  již 
známým, a také oslovit nové děti, které o nás ještě nevědí 
nebo neví, kdo přesně jsme a co děláme.

Na jaře organizujeme dětský den při příležitosti 
Dne  dětí  na  přelomu  května  a  června.   Této  akce  se 
účastní kolem 120 dětí a mnoho rodičů. Snažíme se, aby 
děti  měly  co  nejvíce  příležitostí  k soutěžím 
v nejrůznějších sportovních a dovednostních disciplínách, 
které jsou pak v rámci následujícího kulturního programu 
vyhodnoceny  a  odměněny.  Odměnu  za účast  a 
občerstvení dostávají všechny děti, které se registrují pro 
účast soutěžích. 

V roce  2004  jsme  uskutečnili  dva  dětské  dny. 
28.5.  jsme  připravili  při  příležitosti  Dne  dětí  velké 
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zábavné  odpoledne  s hrami,  kulturním  programem  a 
odměnou včetně občerstvení pro aktivně se zapojivší děti. 
16.10. jsme realizovali „Lampionádu“, kde si děti mohly 
vyrobit  lampion dle vlastních schopností  a  fantazie.  Ty 
pak  byly  při  společném  kulturním  programu 
vyhodnoceny  a  nejlepší  výtvory  odměněny.  Všechny 
registrované děti dostaly odměnu za účast.

2.6 Přednášková činnost

Rok 2004 se pro nás stal také rokem, kdy jsme 
vstoupili do zcela nové oblasti působení               -  
zahájili  jsme přednáškovou činnost  na  školách,  kde  se 
vyskytují  děti  navštěvující  naše  kluby.  Ve  spolupráci 
s ředitelem  a  lektorem   ACET (AIDS  Care  Education 
Training)  Tomášem  Řehákem  jsme  zorganizovali  dvě 
přednášková turné - v lednu a v září s přednáškou „Sex, 
AIDS,  vztahy“  pro  děti  ze  7.-  9.  tříd  základních  škol. 
Přednášky  se  uskutečnily  na  ZŠ  Škrobálkova  v  O  - 
Kunčičkách,  Speciální  škole  na  Těšínské  ul.,  Speciální 
škole na Vizině v O - Michálkovicích, ZŠ Masarykovo 
náměstí  ve  Vratimově.  V  listopadu  jsme  mohli  naše 
přednáškové  aktivity  představit  na  Pedagogicko 
-psychologické  poradně  při  setkání  pracovníků 
základních škol majících na starost preventivní programy.

2.7 Individuální práce s dětmi

Všechny výše zmiňované činnosti  jsou samy o 
sobě náročné pro všechny pracovníky Pavučiny. Bylo by 
to  však  málo,  kdybychom  k dětem  neměli  možnost 
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přistupovat  individuálně.  Každé  dítě  má  přirozeně 
potřebu  lásky  a  přijetí.  Věříme,  že  naše  křesťanské 
přesvědčení a hodnoty, které vyznáváme, jsou důležité k 
tomu, abychom dětem byli schopni dát více než jen dobře 
připravené  hry,  písničky,  zajímavé  povídání,  výlety, 
tábory a další prožitkové aktivity.

Snažíme se najít  si pro děti   čas a věnovat jim 
chvíle strávené s každým individuálně, například  pomocí 
s doučováním, v poradenství s osobním problémem, nebo 
jen v rozhovoru, kde se dítě může svěřit.

2.8 Kvantitativní údaje o činnosti za  rok 2004

Aktivita
Počet 

setkání
Průměrná 

návštěvnost
Počet 

oslovených 
jednotlivců *

Junior klub 43 18 40
Dorost klub 41 10 26
Klub her 15 20 40
Čajovna 4 9 17
Tábory 
Junior klubu

2 16 20

Tábory 
Dorost 
klubu

2 14 19

Víkendové 
pobyty

3 6 18

Výlety 5 8 25
Dětské dny 2 75 120
Přednášky 7 21 145

*jednotlivci zúčastnění alespoň jedenkrát
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3. Mediální a prezentační aktivity

Na jaře 2004 jsme se zúčastnili, ve spolupráci se 
sdružením  Vita,  akce  „30  dní  pro  neziskový  sektor“ 
formou  prezentační  nástěnky  v Domě  kultury  města 
Ostravy.  Od  května  jsme  o  sobě  dávali  vědět 
v informátoru  pro  školáky  „Šipka“.  V srpnu  jsme  se 
zapojili  do prezentační  kampaně „Volný čas  a školák“, 
která  putuje  ostravskými základními  školami.  V říjnu 
jsme  měli  možnost  prezentovat  naši  práci  ve  vysílání 
Českého  rozhlasu  Ostrava  v hodinovém  pořadu 
„Zastavení na cestě“. V témže měsíci měli možnost vidět 
naši  prezentaci  i  návštěvníci  akce  „Ostravské  záření“ 
v Ostravě – Hrabůvce. 

4. Lidé v Pavučině

4.1 Členové Pavučiny

Kuklínek Jan 
předseda a statutární zástupce sdružení, 
dobrovolný pracovník
Neuvirt Ivo 
místopředseda sdružení, dobrovolný pracovník
Ing. Vašenda Michal 
místopředseda sdružení, zaměstnanec sdružení

Diatka Miloslav dobrovolný pracovník
Diatka Lukáš dobrovolný pracovník
Diatková Lenka  dobrovolný pracovník
Mgr. Diatková Lenka dobrovolný pracovník
Fifík Jan dobrovolný pracovník, ekonom
Neuvirtová Lenka dobrovolný pracovník
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4.2 Řídící a rozhodovací procesy

Pavučinu  občanské  sdružení  Den  pobočka 
Ostrava  tvoří  9  členů,  kteří  společně  rozhodují  o 
strategických  záměrech  směřování  Pavučiny  na 
pravidelných schůzích. 

V čele  pobočky  sdružení  stojí  dle  stanov 
občanského  sdružení  Den  tříčlenný  místní  výbor  ve 
složení  předseda  a  dva  místopředsedové.  Jsou  voleni 
členy pobočky sdružení na dobu neurčitou.

Většina  členů  jsou  křesťané  mající  své  domácí 
obecenství v církvi Křesťanský sbor Ostrava – Kunčičky. 
Zásadní  rozhodnutí  jsou   přijímána   po  konzultaci  a 
schválení  staršími (představenými) Křesťanského sboru 
Ostrava- Kunčičky.

Za všechny činnosti  v Pavučině jsou odpovědni 
jednotliví  členové  pobočky  sdružení.  Většina  práce  je 
realizována  samotnými  členy.  Pomáhá  nám  však 
přibližně  další  desítka   dobrovolníků,  kteří  nejsou 
členové sdružení,  a to zejména při táborech a dětských 
dnech.

4.3 Zaměstnanci

Do poloviny roku 2004 bylo personální zajištění 
projektu  Pavučina  realizováno  výhradně  dobrovolníky. 
Zásadním  krokem  ke zvýšení  kapacity  poskytovaných 
služeb  bylo  zaměstnání  pracovníka  na  plný  úvazek  od 
1.6.  2004.  Tímto  krokem  došlo  ke  zvýšení  aktivity 
v budování materiálního zázemí pro práci naší organizace 
a rozšířily se také možnosti individuální práce s dětmi.

Odborný dohled a metodické vedení nad projekty 
Pavučiny  měl Jan Kuklínek, předseda pobočky.
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5. Hospodaření 

3.1 Změna účetní evidence

S ohledem  na  lepší  přehlednost  a  orientaci  ve 
financování,  jsme  od  1.1.  2004   přešli  na  účtování 
(bývalé podvojné účetnictví), z čehož vyplývá povinnost 
sestavovat  k  rozvahovému  dni  výkaz  zisku  a  ztráty  a 
rozvahu dle vyhlášky č. 504/2002Sb.

3.2 Náklady

Spotřeba materiálu 147 869 Kč
Služby 106 312 Kč
Osobní náklady 119 290 Kč
Ostatní náklady  2 853 Kč

3.3 Výnosy

Tržby – výlety, víkendovky, tábory 102 998 Kč
Přijaté příspěvky a dary 33 756 Kč
Dotace SMO 230 000 Kč
Ostatní výnosy  208 Kč

3.4 Výsledek hospodaření

Celkové náklady 376 324 Kč
Celkové výnosy 366 962 Kč
Hospodářský zisk - ztráta -9 362 Kč
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6. Pavučina v roce 2005

Rok  2005  pro  nás  znamená  více  než  jen 
pokračovat  v tom,  co  děláme doposud.  Hlavním naším 
cílem není rozšíření škály dalších aktivit, ale především 
budovat zázemí pro stávající práci, aby mohlo být ještě 
více  dětí  a  mladých  lidí  v Ostravě  zasaženo  do  větší 
hloubky.

Klíčovým je  pro  nás  v roce  2005  start  nového 
pracovníka v Pavučině, který jako streetworker a lektor 
bude  moci  rozšířit  naši  individuální  práci   a  také 
přednáškovou činnost na školách.
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Kontakty

Název:  Pavučina občanské sdružení Den 
 pobočka Ostrava

IČO:     75027488
Sídlo:    Bořivojova 29,  718 00 Ostrava – Kunčičky

 (budova Křesťanské sboru Ostrava-Kunčičky)
Telefon: + 420 607 117 120
Email:    pavucina@pavucina.net
Web:      www.pavucina.net
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