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Pavučina
občanské sdružení Den

pobočka Ostrava



Vize 

Proměněná mladá generace

Poslání 

Křesťané v akci pro děti a mládež na Ostravsku

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.

Komu sloužíme

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 na Ostravsku.

2



Obsah

Úvodní slovo
Partneři Pavučiny
Lidé v Pavučině
Zpráva o činnosti
Vzdělávání
Hospodaření
Kontakty

Úvod slovo 

Milá přátelé Pavučiny,

když  Pavučina  v roce  2002  vznikala,  existovaly  první 
dva volnočasové kluby Dorost a Junior klub a to bez zázemí 
organizace, která by se postarala o administrativní a  finanční 
zajištění.  Ohlédnutím se  do  minulého  roku  2005  ukazuje,  že 
prostředek  občanského  sdružení  nám  umožnil  nejen  velmi 
rozvinout činnost co do spektra věkových skupin různých typů 
klubů, ale i územně začít sloužit přednáškovou činností školám 
v celé  Ostravě  i  okolí,  ale  také  umožnil,  aby  dva  pracovníci 
mohli  být  v Pavučině  zaměstnáni.  Jsme také velmi vděčni  za 
všechny dobrovolníky – kteří  se na aktivitách podíleli  a díky 
jejichž úsilí můžeme vidět ty spousty dětí a mladých lidí, jejichž 
život  nezůstal  stejný.  V tomto  se  naplňuje  smysl  organizace, 
jestliže dává prostor křesťanům, aby svoji víry v Bohu vyjádřili 
praktickou službou dnešní mladé generaci. To vše se děje díky 
Bohu,  který  působí  v nás   -  Neboť  je  to  Bůh,  který  ve  vás  
působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Filipským 2:13   A také 
díky  těm,  kteří  svoji  finanční,  modlitební  nebo  praktickou 
pomocí  umožňují,  aby  se  veškerá  činnost  Pavučiny  mohla 
uskutečňovat.
Děkujeme za vaši přízeň.

Jan Kuklínek
předseda a statutární zástupce
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Partneři

Děkujeme partnerům, bez jejichž pomoci by se nemohla 
Pavučina v roce 2005 úspěšně rozvíjet.

Statutární město Ostrava
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
www.mmo.cz
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
www.slezskaostrava.cz

Pomozte dětem
Dlouhodobá celonárodní sbírka České televize a Nadace rozvoje 
občanské společnosti podporující znevýhodněné a ohrožené děti 
do 18 let žijící v České republice
www.pomoztedetem.cz

Nadace Mezinárodní potřeby
Členem misijní a charitativní sítě IN Network
www.incz.info

F-nadace
www.f-nadace.cz

Křesťanský sbor Ostrava-Kunčičky
místní sbor církve Křesťanské sbory 
www.krestanskesbory.cz

Děkujeme také všem jednotlivcům, kteří přispěli svými 
individuálními dary a vlastní dobrovolnou pomocí.
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Lidé v Pavučině

Členové sdružení

Kuklínek Jan 
předseda a statutární zástupce sdružení, 
dobrovolný pracovník
Neuvirt Ivo 
místopředseda sdružení, 
dobrovolný pracovník, od 06/05 zaměstnanec sdružení
Ing. Vašenda Michal 
místopředseda sdružení
zaměstnanec sdružení, od 10/05 dobrovolný pracovník

Diatka Miloslav 
dobrovolný pracovník

Diatka Lukáš 
dobrovolný pracovník

Diatková Lenka  
dobrovolný pracovník

Mgr. Diatková Lenka 

Fifík Jan 
dobrovolný pracovník, ekonom

Neuvirtová Lenka 
dobrovolný pracovník

Ing. arch. Janák Pavel 
dobrovolný pracovník, člen sdružení od 06/05
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Zpráva o činnosti

Klubové aktivity

Pavučina provozuje několik klubových zařízení s prvky 
nízkoprahových  zařízení.  Jako  v předchozích  letech  i  v roce 
2005 v období školního roku probíhaly Junior klub (pro děti 6-
12 let) a Dorost klub (pro děti 12-16 let) každý týden ve středu 
mezi 15 a 17 hodinou. Náplní Junior klubu jsou hry, písničky, 
povídání  o  tématech,  jenž  děti  seznamují  s  morálními  a 
duchovními hodnotami, výtvarné aktivity. Se začátkem školního 
roku 2005/2006 došlo k rozšíření programu Junior klubu o půl 
hodiny. Začal být kladen větší důraz na aktivitu samotných dětí, 
takže dostaly větší prostor, aby sami připravovaly hry a program 
na klub a tím jej vzaly více za vlastní. V závěru roku mohli děti 
ukázat rodičům svůj vánoční program, který si pro ně připravily, 
a  který  mohl  být  součástí  programu pro  dětské  domovy,  kde 
Pavučina potěšila několik desítek dětí svým vystoupením. 

Dorost  klub  se  přejmenoval  na  D-klub,  aby  se  svým 
názvem „déčko“ více přiblížil cílové skupině děti, pro kterou je 
určen. Došlo také ke změnám programu. Pravidelně jsou zváni 
hosté.  Předně  se  jedná  o  zajímavé  lidi  –  odborníky  z  řad 
křesťanů,  kteří  mají  poutavé  přednášky  a  životní  zkušenosti, 
které obohatí životy mladých lidí.

Každé  druhé páteční  odpoledne patří  Klubu her,  který 
dětem nabízí  možnost  hrát  nejrůznější  stolní  hry,  v létě  také 
sportovat na hřišti a být se svými oblíbenými vedoucími. Klub 
her probíhal do června podle plánu, tj. každých 14 dní v pátek 
od 16 do 18 hodin. Vzhledem k omezení počtu dobrovolníků, 
jenž  se  mohou klubu věnovat,  jsme jej  museli  na  období  do 
konce roku 2005 omezit.

Do pátečního podvečera patří Čajovna „Pokec o šesté“ 
(pro děti 14-18 let) Do konce června probíhala jednou za 14 dní 
v pátek  od  18  do  20  hodin.  Od  září  se  čajovna  koná  každý 
týden. Čajovna slouží k rozhovorům s vedoucími při svíčkách a 
čaji o tématech, jenž zajímají přítomné mladé lidi. Každý měsíc 
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jsou  zváni  do  čajovny  hosté,  např.  cestovatelé,  odborníci 
v různých oborech, lidé se zajímavými a poučnými životy.

Nejvýznamnější  hodnotou  práce  v klubech  jsou 
navázané vztahy s dětmi a mnohými jejich rodinami, které mají 
pozitivní vliv na zdravý růst celé komunity.

Klub
Počet 

setkání
Průměrná 

návštěvnost 
Celkový počet 

oslovených dětí
Junior klub 41 18 64
Dorost klub 36 9 35

Klub her 11 18 45
Čajovna 23 12 24

Během prázdnin jsme připravili pro děti dvě sportovní 
akce,  abychom  dětem  nabídli  nějaký  místní  program  místo 
pravidelných klubových aktivit, které se v době letních prázdnin 
nekonají.

Druh akce
Datum 
konání

Cílová 
skupina

Počet 
zúčastněných dětí

Turnaj ve stolním tenisu 7.7. 11-16 let 15
Turnaj v přehazované a 

vybíjené
31.8. 6 -16 let 12

Skupinkové a individuální aktivity

Rok 2005 byl důležitý v rozvoji malých skupinek. Tyto 
skupinky  navazují  na  klubové  aktivity.  Mají  za  cíl  rozvíjet 
vztahy  s dětmi.  Rozvíjel  se  kreativní  kroužek,  jehož  činnost 
započala na podzim roku 2004. Nově se začala konat pěvecká 
skupinka.  Na  základě  individuálních  potřeb dětí  probíhalo 
doučování v rozsahu přibližně 30 hodin.

Kromě zkvalitňování  vztahů s dětmi  nám tyto aktivity 
pomohly  při  přípravě  vystoupení  našich  dětí  s vánočním 
programem  v Dětském  domově  Ostrava  -  Hrabová  a 
v Diagnostickém ústavu v Ostravě – Přívozu. Děti na pěvecké 
skupince  nacvičily  program  pro  vystoupení.  V kreativním 
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kroužku děti vyráběly dárečky, které pak byly předány dětem ve 
výše zmíněných ústavech.

Rozvoj  malých skupinek je  důležitá  forma naší  práce, 
která  prohlubuje  vztahy  s dětmi.  Chceme  ji  podle  našich 
možností dále rozvíjet.

Skupinka
Počet 

setkání
Průměrná 

návštěvnost
Celkový počet 

oslovených dětí
Kreativní kroužek 15 5 14
Pěvecká skupinka 18 6 10

Streetwork

Byl  realizován  převážně  v období  červen  –  září 
v omezené míře až do konce roku. V průběhu toho období se 
Ivo Neuvirtovi dařilo udržovat dlouhodobý kontakt s 35 dětmi 
ve  věku  12–18  let.  Jejich  společným  problémem  bylo 
záškoláctví,  které  navazovalo  na  problematickou  rodinnou 
situaci. Díky navázaní dětí na pravidelné aktivity Pavučiny, je 
bylo  možné  dlouhodobě  motivovat  a  povzbuzovat 
k smysluplnému životu.  V oblasti  terénní práce pracoval  další 
zaměstnanec  Pavučiny  Michal  Vašenda,  který  se  věnoval 
věkové skupině 6–12 let. Svými aktivitami oslovil přibližně 12 
dětí.

Výlety, víkendové pobyty a tábory 

Stejně  jako  v minulých  letech  pokračujeme  v pořádání 
táborů, výletů a víkendových pobytů umožňujících nám strávit 
s dětmi více času mimo jejich přirozené prostředí místní čtvrti. 

V letošním  roce  jsme  realizovali  6  výletů.  Novinkou 
byly prázdninové cyklovýlety,  které připravil  Ivo Neuvirt.  Na 
začátku  roku  se  konal  jeden  víkendový  pobyt.  Poté  jsme 
připravili další, museli jsme je však pro minimální zájem dětí 
zrušit.
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V letoším  roce  jsme  realizovali  5  několikadenních 
táborů.  Dva  v období  jarních  prázdnin  a  tři  v období  letních 
prázdnin. Těší nás, že jsme mohli  připravit  oproti původnímu 
plánu  jeden  tábor  v létě  navíc,  který  byl  obohacen  o  výuku 
angličtiny s rodilými mluvčími.

Typ akce Datum Místo konání
Cílová 

skupina
Počet 
dětí

Víkendový 
pobyt    28.1. -30.1. 

Košařiska - Kyčera 
(Beskydy) 8-12 let 4

výlet 29.1. Lysá hora 12-16 let 13
Zimní 
tábor 5.3. – 9.3. Nivách u Vsetína 6-12 let 10

zimní tábor 9.3. -13.3. Nivách u Vsetína 12-16 let 14
výlet 14.5. Karviná zámek Fryšták 6-12 let 8

letní tábor 15.7.-23.7. Malenovice-Zlín 12-16 let 13

letní tábor 16.7.-24.7. 
Košařiska - Kyčera 

(Beskydy) 6-12 let 23

letní tábor 26.7.-5.8. 
Košařiska - Kyčera 

(Beskydy) english camp 11-14 let 20

cyklovýlet 27.-28.7
Ostrava - Staré Hamry 

(Beskydy) 12-16 let 4

cyklovýlet 3.8.
Ostrava - Hukvaldy - 
Štramberk- Ostrava 12-16 let 5

výlet 24.9. Podzemní pevnosti 12-16 let 4

výlet 15.10.
Ondřejník – Solárka - 

Frýdlant nad Ostravicí 6-12 let 6

Dětský den

28. 5. se uskutečnil u příležitosti Dne dětí velký dětský 
den  nazvaný  „Olympiáda  v Kunčičkách“.  Děti  mohli  během 
odpoledne  soutěžit  v deseti  různých  disciplinách,  které 
napodobovaly  olympijské  soutěže.  Poté  se  mohly  zapojit  do 
atrakce „živý stolní fotbal“. Dále byl pro děti připraven hudební 
program, do kterého přispěly i  vybrané děti  z klubů se svým 
nacvičeným  programem.  Závěr  patřil  vyhodnocení  celému 
olympijskému  zápolení.  Každé  dítě  zapojivší  se  do  soutěží 
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dostalo odměnu a občerstvení. Celkově se zúčastnilo soutěží 90 
dětí ve věku 4 až 16 let.

Přednášková činnost

Přednáškami na školách jsme rozšířili  portfólio  našich 
aktivit  z volnočasových  aktivit  také  na  školní  preventivně 
výchovné. 1.  6.  2005  nastoupil  plnočasový  pracovník  Ivo 
Neuvirt. V během roku byl zapojen do přednášek dalších lektorů 
a také začal samostatně přednášet. Společně s Lektorem ACET a 
MP Martinem Stavjaníkem,  realizoval  přednášky  v  Zlínském 
kraji, na  problematiku nemoci a prevence viru HIV a  nemoci 
AIDS a téma Šikany.  Těchto přednášek se zúčastnilo celkem 
100 studentů. V našem primárním regionu Ostravska bylo Ivem 
Neuvirtem  osloveno  přednáškovou  činností  dalších  177 
studentů.  S   lektorem  Davidem  Římanem  absolvoval  ve 
Vratimově na Základní škole přednášku na téma Šikana. Té se 
zúčastnilo 63 studentů 9 tříd. S lektorkou Eliškou Krmelovou se 
uskutečnily přednášky na téma Anorexie, Kouření, Alkohol, pro 
žáky  8  tříd  na  Základní  škole  Škrobálkova  v  Ostravě 
Kunčičkách. Svoji přednášku na téma Sex šlehačka na dortu Ivo 
Neuvirt přednášel na ZŠ Škrobálkova  13. 10 . 2005 a  na ZŠ 
Kosmonautů 8. 12. 2005, pro 32 žáků 7 – 9 tříd a 52 žáků 9 tříd. 
Na těchto přednáškách mohou žáci slyšet o tom, proč je dobré 
počkat ze sexem do manželství a to nejen na základě osobních 
zkušeností lektora, ale i na základě poselství Bible. Interaktivní 
besedou jsou konfrontování s křesťanským pohledem na vztahy, 
lásku a sex.

Vzdělávání

Během  května  a  června  se  Michal  Vašenda  účastnil 
kurzu Fundraising neziskových organizací v rozsahu 60 hodin, 
pořádaného  občanským  sdružením  Vita.  Cílem  tohoto  kurzu 
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bylo zkvalitnit práci v budování materiálního zázemí neziskové 
organizace.

V rámci odborné přípravy na přednáškovou činnost byl 
Ivo Neuvirt v srpnu na týdenní stáži v Domě světla v blízkosti lidí 
HIV+. 

V oblasti  vzdělávání  pro  práci  s Romy začali  Lenka  a 
Ivo Neuvirtovi od září navštěvovat jednoletý kurs „Komunitní 
práce  jako  metoda  inkluze  Romů“  na  katedře  sociální  práce 
zdravotně  sociální  fakulty  Ostravské  university,  aby  tak  lépe 
dokázali  pracovat  s dětmi  rómského  původu,  které  tvoří 
značnou část klientů našich klubových aktivit.

Ivo  Neuvirt  a  Michal  Vašenda  nastoupili  od  října  na 
devítiměsíční  stáž  v Křesťanské  akademii  mladých  s cílem 
rozšířit  svoji  odbornou  připravenost  na  individuální  práci 
s dětmi  i  v klubové činnosti.  Tato  stáž  zabírá  přibližně  70  % 
jejich kapacity.

Hospodaření

Spotřeba materiálu 112 143 Kč
Služby 127 831 Kč
Osobní náklady 255 468 Kč
Ostatní náklady 4 203 Kč

Tržby – výlety, tábory, víkendovky 135 048 Kč
Přijaté příspěvky a dary 149 762 Kč
Provozní dotace 255 000 Kč
Ostatní výnosy 135 Kč

Celkové náklady 499 645 Kč
Celkové výnosy 539 945 Kč
Hospodářský výsledek – zisk 40 300 Kč*

   * Přebytek v hospodaření je výsledkem nevyčerpané dotace 42000 Kč ze 
sbírkového projektu Pomozte dětem. Tato dotace bude použita pro 
financování aktivit Pavučiny v roce 2006.
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Pavučina je pro mě Lenka N., Ivo, Michal, Lukáš, Lenka D.,  
Janík, které mám ráda a myslím, že tím jak se oni chovají ke  
mně,  mě  mají také rádi. Pavučina je pro mě přátelství.

Lucie 13 let

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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