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Promìnìné mladá generace

Poslání
Køesané v akci pro dìti a mládež na
Ostravsku

Kdo jsme
Pavuèina je ostravská poboèka obèanského sdružení
Den aktivnì pracujícího na nìkolika místech Èeské republiky s
cílem duchovního, mravního, sociálního a všeobecnì
výchovného pùsobení na rùzné skupiny obyvatel. Pavuèina se
zamìøuje na práci mezi dìtmi a mladými lidmi v Ostravì a okolí.
Tvoøí jí køesané, jejichž hlavním motivem práce je
osobní vztah s Bohem, z nìhož pramení láska k bližnímu a touha
pomáhat potøebným.

Komu sloužíme
Neorganizované skupiny dìtí a mládeže v Ostravì –
Kunèièkách ve vìku 6–18 let.
Dìti a mladí lidé na základních a støedních školách ve
vìku 12–18 let na Ostravsku.
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Milí pøátelé.
Vítám Vás v Pavuèinì. Možná se divíte, kdeže Vás
vítám, když si tuto brožuru z nejvìtší pravdìpodobností ètete
nìkde úplnì jinde, než v Ostravì-Kunèièkách – sídle našeho
sdružení. Pøesto si dovolím trvat na svém a ještì jednou Vás, co
nejsrdeènìji vítám v Pavuèinì. Tato výroèní zpráva chce být Váš
prùvodce na virtuální procházce Pavuèinou. Zve Vás na
prohlídku našich klubù, ve fotografiích Vás zavedeme na
krásná místa našich výletù, víkendovek a táborù, nakouknete,
co se dìje ve školních tøídách, kde mají naši lektoøi pøednášky a
dozvíte se ještì o dalších aktivitách, které se v Pavuèinì dìly v
loòském roce. Bude-li Vás to zajímat, urèitì se zastavte na
posledních stranách v „kanceláøi Pavuèiny“, kde se mùžete
podívat, jak jsme hospodaøili s prostøedky, které jste mnozí z
Vás v minulém roce poskytli pro naši službu a kam chceme
smìøovat v roce 2009. Pokud Vás bìhem prohlídky napadnou
otázky, na které Vám náš prùvodce odpovìï nedá, tak pøi
odchodu na pøedposlední stranì se podívejte na kontakty,
pomocí kterých nás mùžete kontaktovat a zjistit si tak vše
ostatní, co Vás o Pavuèinì zajímá.
Mám velkou radost, když mohu na vlastní oèi vidìt a
cítit zájem a podporu Vás, kteøí jdete s námi s Pavuèinou skrze
materiální èi modlitební podporu nebo tím, že nám
dobrovolnì pomáháte. Je velmi povzbuzující, že v tom nejsme
sami a upøímnì Vám za to jménem celé Pavuèiny dìkuji.
Nejvìtší vdìènost však prožívám v okamžicích, kdy vnímám,
jak v lidsky obtížných situacích jedná s Pavuèinou Pán Bùh.
Takže zkušenostmi prožité níže uvedené biblické verše
apoštola Pavla, které napsal vìøícím do mìsta Filipy, mì
upevòují ve víøe v Boží lásku, milost a dobrotu.
Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbì a
prosbì dìkujte a pøedkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží,
pøevyšující každé pomyšlení, bude støežit vaše srdce i mysl v
Kristu Ježíši.
Filipským 4, 6-7.

Pøeji Vám radost a pokoj.

Ing. Michal Vašenda
pøedseda sdružení
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Na tomto místì uvádíme seznam dobrovolníkùm,
kteøí v roce 2008 ve svém volném èase a bez nároku na
odmìnu pracovali spoleènì s námi zamìstnanci a èleny
Pavuèiny na pøevážnì jednorázových aktivitách jako jsou
dìtské dny a tábory. Bez jejich obìtavé pomoci bychom
nemohli pøipravit dìtem tolik hezkých chvil a zážitkù.
Všem níže uvedeným za jejich pøínos Pavuèinì
upøímnì dìkujeme.
Baker Kenneth
Baker Valery
Bøezovjaková Rùžena
Bystroò Jaroslav
Èubanová Livie
Deacon Joshua
Frischová Lucie
Gardián Zdenìk
Gwoždz Pavel
Gwoždz Petr
Haman Petr
Havlásková Marie
Hiezer Josef
Higgins Keith
Hrbáèová Lucie
Jež Pavel
Ježová Vìra
Kohoutek Ivan
Kuboòová Barèa
Kuboòová Lucie
Kuhnke Susanne
Kuklínková Miriam
Laresová Vìra
Lofítek Jakub
Lofítková Zuzana
Macháè Jan
Mikeš Jan
Mikešová Markéta
Mikešová Pavla
Mikuš Petr
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Mikušová Rút
Mojžíšová Helena
Mokrošová Eliška
Molnár Patrik
Mróz Tomáš
Navrátil Jaromír
Neuvirt Miro slav
Nováková Katka
Omastová Iveta
Pípal Daniel
Poláèková Zuzana
Roherová Daniela
Siemko Pavel
Sikorová Vlasta
Staroò Pavel
Stromšíková Lenka
Støíbná Hana
Sukupová Petra
Švrèinová Nikol
Tomášková Eva
Tomášková Hanka
Trnèáková Kateøina
Tvarùžková Monika
Válková Viera
Vašendová Blanka
Vávrová Veronika
Volánková Dana
Vopálecká Marie
Vopálecký Jan

Je nám velkou ctí, že nás v roce 2008 podpoøili níže
uvedení partneøi.
Statutární mìsto Ostrava
Magistrát www.ostrava.cz
ÚMOb Slezská Ostrava www.slezska.cz
IN Network ÈR – Nadace Mezinárodní potøeby
strategický partner
www.incz.info
Nadace Vodafone program VPOHO
www.vpoho.cz
Pomozte dìtem!
Nadace rozvoje obèanské spoleènosti
www.pomoztedetem.cz
Nadace O2
www.nadaceo2.cz
F-nadace
www.f-nadace.cz
Køesanská akademie mladých
www.kam.cz
nadace Charty 77 – Konto Bariéry
www.kontobariery.cz
Køesanské sbory v Èeské republice
Mezisborová rada
www.krestanskesbory.cz
Køesanský sbor Ostrava-Kunèièky
místní sbor církve Køesanské sbory
Èeská federace potravinových bank o.s.
Potravinová banka Ostrava
www.kofoedovaskola.cz
Advokát JUDr. Miloš Vašenda
Dìkujeme také všem dalším individuálním dárcùm, kteøí
pøispìli na èinnost sdružení svými dary.
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Pavuèina je souèást obèanského sdružení Den
založeného v Praze dne 2. 12. 1997 zaregistrovaného u
Ministerstva vnitra pod jednacím èíslem II/S-OVS/134263/97-R. Zøizovatelem poboèky Pavuèina je obèanské
sdružení Den, se sídlem Na Malovance 6/724, 169 00 Praha 6,
IÈ: 673 65 973. Pavuèina byla založena jako v poøadí 5.
poboèka dne 26. 9. 2002. Stanovy obèanského sdružení Den
pøiznávají každé poboèce os Den vlastní první subjektivitu.

Dle èl. 7 stanov obèanského sdružení Den stojí v èele
poboèky sdružení místní výbor ve složení pøedseda, který je i
statutární zástupce a dva místopøedsedové. V roce 2008
zastávali tyto pozice:
Ing. Michal Vašenda
Ing. Ján Fifik
Ivo Neuvirt

pøedseda a statutární zástupce
místopøedseda
místopøedseda

Èlenskou základnu dále tvoøili:
Diatka Miloslav, Bc. Diatka Lukáš, Bc. Diatková Lenka,
Neuvirtová Lenka , Kuklínek Jan, Ing. arch. Janák Pavel
Pavuèinu øídí øeditel sdružení, kterého volí a kontroluje jeho
èinnost interní kontrolní výbor. Tento výbor je volen na období
jednoho roku pøi každoroèní valné hromadì Pavuèiny. Do
09/2008 byli v øídícím výboru Kuklínek Jan a Neuvirt Ivo. Do
konce roku nebyl výbor obsazen.
Funkci øeditele zastával Ing. Michal Vašenda
V zamìstnaneckém pomìru na plný úvazek byli po celý rok
Ing. Michal Vašenda, Ivo Neuvirt, Petra Mecnerová
Zpracovaní mzdové a úèetní agendy vykonávala Lenka
Petrušková, pracovník na živnostenský list.
V oblasti pøípravy metodiky sociální služby pro NZDM Free
klub byla na dohodu o provedení práce v období 01-05/2008 v
rozsahu 24 hodin zamìstnána Mgr. Martina Stavjaníková.
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Èlenové sdružení
Z leva:
Ing. Ján Fifik
Bc. Lenka Diatková
Bc. Lukáš Diatka
Miloš Diatka
Lenka Neuvirtová
Ivo Neuvirt
Jan Kuklínek
Ing.arch Pavel Janák
Ing. Michal Vašenda
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Zamìstnanci sdružení

Z leva:
Ivo Neuvirt
Petra Mecnerová
Ing. Michal Vašenda
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Co jsou Open kluby

Open kluby jsou otevøené volnoèasové kluby pro dìti
a mladé lidi v Ostravì – Kunèièkách. Jejich náplní je pøevážnì
organizovaný program (zážitkové hry, diskuze, zpívání písní,
výtvarné, dramatické a jiné kreativní èinnosti…), jehož souèástí
bývá urèité mravní nebo etické poselství vycházející z hodnot
køesanské kultury a civilizace.

Junior klub (5–12 let)
Je každé pondìlí od 15:30 do 17 hodin a nabízí dìtem
hry, písnièky, kreativní èinnost a krátké biblické vyuèování. Je
pøipraven program s urèitým tématem nebo program na
pokraèování pro více klubù. Dìti zpívají písnì, mnohé z vlastní
produkce Pavuèiny, doprovázené kytarou nebo pøipravenými
playbacky. Samy dìti se pøi zpìvu rády doprovázejí na rytmické
nástroje jako bonga, døívka, èinely… Texty písní jsou promítány
videoprojektorem na plátno. Do programu jsou dále zaøazeny
spoleèné hry nebo scénky, které si dìti samy podle zadání
pøipravují, výtvarné èinnosti související s tématem klubu a
krátké vyuèování s jasnì formulovanou myšlenkou dùležitou
pro život dìtí (napø. Jak chceš, aby se k tobì chovali jiní, tak se
chovej ty k nim.), která se poté formou skládaèky, hraní
elektronického pexesa èi jinou formou hry s dìtmi opakuje.
Jednou v mìsíci dìláme program mimo klub, napø. bazén,
tìlocvièna aj. nebo poøádáme speciální párty s urèitým
tématem.
V roce 2008 probìhlo 32 klubù, na kterých bylo
realizováno 321 kontaktù. Kontaktem rozumíme aktivní úèast
dítìte na více jak 60 % programu klubu. V první èásti roku do
èervna jsme v klubu v rámci krátkého vyuèování probírali „NE –
tradièní pøíbìhy ze života“. Náplní tìchto pøíbìhù byly
novozákonní biblické pøíbìhy z evangelií ze života Ježíše Krista
prezentované skrze krátké úseky animovaného filmu pro dìti.
Po prázdninách v novém školním roce jsme zaèali cyklus „život
v pohodì“, který dìti seznamuje s morálním a etickým
základem pro život na podkladì biblického desatera. 14. 4. a
21. 5. jsme v rámci klubu navštívili tìlocviènu na SPŠ OstravaVítkovice. 21. 1. a 2.6. jsem s dìtmi byli na krytém plaveckém
bazénu v Ostravì-Porubì. Za celý rok jsme uspoøádali na klubu
5krát párty (31. 3. Americká párty, 23. 6. Prázdninová párty,29.
9. Maškarní ples, 8. 12. Mikulášská párty, 22. 12. Vánoèní
párty).

8

Open klu

by

D-klub (12–16 let)

D-klub - klub pro dìti od 12 do 16 let, každou støedu bìhem školního roku od 16 do
17:30 hodin. Z mnohaletých zkušeností víme, že program pro dìti, které dospívají, je
problematické pøipravit tak, aby je bavil a mìl pro nì dlouhodobý význam a smysl. Proto je
zde na rozdíl od Junior klubu program zamìøen více na konkrétní témata zajímající cílovou
skupinu, jako je rasismus, okultismus, pornografie, rozvod v rodinì, nebo speciální kluby jen
pro kluky nebo jen pro holky, kde se probírají specifická témata pro každé pohlaví. Je zde
ménì zpìvu, více diskuzí a zážitkových programù. Dùležitou roli v tìchto programech hrají
vedoucí D-klubu, kteøí se stávají pro náctileté autority mnohdy respektované více než rodièe.
Oni svým postojem a názory pozitivnì ovlivòují dìti.
Dìti v D-klubu potøebují partu, která se v roce 2008 rozpadávala, tudíž tento klub
pøestal mít døívìjší úspìch. Také urèitá skupina neukáznìných dìtí, tìžko respektující i
základní pravidla, dlouhodobì narušovala atmosféru klubových setkání. Zaznamenávali jsme
od zaèátku roku sestupnou návštìvnost. Vìtší úspìch, mìøen zájmem dìtí, slavili pouze
návštìvy tìlocvièny (23.4.,21.5.), plaveckého bazénu (23.1.) a horolezecké stìny (9.4.).
Celkovì bylo do èervna pøipraveno 20 klubù, na kterých bylo realizováno 110 kontaktù.
Jedním kontaktem rozumíme více jak 50 % úèast dítìte na jednom klubovém setkání. Na
základì výše zmínìné reality jsme se rozhodli na zaèátku školního roku 2008/2009 D-klub
doèasnì neotevírat a dìti smìøovat do nízkoprahového Free klubu Friend, kde jsme se snažili
formovat novou komunitu, pro další D-klub. Ve Free klubu jsme zaznamenali také sestup
zájmu, takže se žádná nová významnìjší skupina nezformovala. D-klub zùstal pro
nedostateèný zájem dìtí do konce roku uzavøen. V této dobì jsme pøipravovali koncepci
nového klubu pro cílovou skupinu 12 – 16let, který zaèal fungovat v roce 2009.

Pokec 316 (15–20 let)
2x pátek v mìsíci od 18 do 20 hodin. V tomto klubu jde o vytvoøení pøíjemného
prostøedí a atmosféry pro diskuse pøi èaji a obèerstvení. Dominují zde spontánní
neorganizované aktivity. Vedoucí klubu jsou zde více jako partneøi pro diskusi než jako velící
autority. Na klubech se probírají témata, která øeší dospívající. Hlavnì jde o problematiku
vztahù napø. vztahy v rodinì, partnerské vztahy. Diskuse se také vedou v otázkách smyslu
života (viz. køesanský pohled na svìt), utrpení, láska, špatné návyky. V èajovnì se vytvoøila
dobrá skupina (parta) mladých lidí, se kterou mají naši vedoucí dobré vztahy, tudíž je
pozitivnì ovlivòují v jejich názorech a pohledech.
V roce 2008 se uskuteènilo 20 setkání, na kterých bylo realizováno 120 kontaktù. 17.
12. se konal Pokec 316 – speciál z názvem „Život v závislosti“, kde pozvaný host Roman Povala,
bývalý narkoman, hovoøil o své nìkolikaleté závislosti na tvrdých drogách a jejich nebezpeèí
pro mladé lidi. V lednu a únoru probíhal hodinu pøed zaèátkem Pokecu 316 program s názvem
Podveèer s Exitem, jehož tìžištìm bylo sledování publicistického televizního poøadu pro
mládež Exit 316 s následnou diskusí o tomto poøadu. V této aktivitì jsme od bøezna pro
nedostatek vlastních kapacit nepokraèovali a zájem dìti jsme nasmìrovali jen na Pokec 316.
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NZDM Free klub

Posláním Free klubu je poskytovat dìtem a mládeži
bezpeèný prostor pro všestraný rozvoj osobnosti, odbornou
pomoc a podporu tak, aby byly samy schopny øešit nepøíznivé
sociální situace, ve kterých se mohou ocitat a snížit tak rizika
sociálního vylouèení. Free klub Kamarád je otevøen pro dìti 612 let 3x týdnì od 13 do 15 hodin a Free klub Friend pro dìti
13-18 let 1x týdnì od 15 do 16:30 hodin. Každý první pátek v
mìsíci je zavøeno.
V roce 2008 pøicházely do Free klubu hlavnì mladší
dìti, které naplno využívaly prostoru ve Free klubu Kamarád ke
hrám, nácviku taneèních a divadelních vystoupení, výtvarné a
sportovní èinnosti nebo povídání si s pracovníky. Návštìvnost
Free klubu Friend byla nižší, proto jsme také pøistoupili k
omezení jeho otevíracích dnù a pøidali tento èas dìtem
mladším.
Free klub byl otevøen od záøí 2007, jako otevøený
volnoèasový klub s pøedpokladem jeho pøemìny na
nízkoprahový klub. V èervenci 2008 jsme získali registraci pro
poskytování sociálních služeb. Od 1. 9. je tedy Free klub
registrovaná sociální služba „nízkoprahové zaøízení pro dìti a
mládež“ podle zákona è.108/2006 Sb. Registrace je dalším
stupínkem k profesionalizaci naší služby a znamená pro nás
další motivaci ke zkvalitòování poskytovaných služeb.
V rámci Free klubù poskytujeme dìtem základní
sociální poradenství, informaèní servis, pomoc v krizi,
zprostøedkování kontaktu s rùznými institucemi (doprovázení)
apod. V roce 2008 jsme také získali povìøení pro výkon
sociálnì právní ochrany dìtí podle zákona è. 359/1999 Sb. Od
listopadu 2008 zaèaly ve Free klubu každé pondìlí pomáhat
dvì dívky Kateøina Trnèáková a Eva Tomášková. Jejich
dobrovolná služba je pro nás i pro dìti velkým pøínosem.
Docházejí do klubu pravidelnì a pøipravují pro dìti výtvarnou
nebo pracovní èinnost, hrají s nimi spoleèenské hry a sportují s
nimi na høišti u klubu.

Statistika výstupù:
Poèet otevíracích dnù
Poèet klientù
Kontakt (poskytnutí prostoru)
Kontaktní práce
Situaèní intervence
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90
90
825
100
13

Zpìtné vazby od dìtí

Free
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Pøednášky

Projekt zasahuje cílové skupiny dìtí od 13 do 17 let
pøednáškami primárnì na základních školách na Ostravsku a
Frýdecku.
Koncept pøednášek je nesen základním cílem ukázat
žákùm na základních školách køesanský pohled na svìt jako
alternativu ke konzumním hodnotám dnešní spoleènosti. Pro
vìkovou skupinu „náctiletých“ považujeme za velmi významné
pøedstavení jiného vzoru k protikladùm „idolùm dnešní doby“ –
v osobì lektora – køesana, který svým pøesvìdèením a
životními zkušenostmi mùže být pozitivním svìdectvím pro své
posluchaèe. V pøednáškách jsou uvádìny tradièní køesanské
hodnoty, mravní a etický základ chování postavený na Bibli
pøedstaveny jako aktuální životní styl, ve kterém je nadìje pro
hodnotný život.
V roce 2008 jsme nabízeli 2 základní okruhy
pøednášek, každá v rozsahu dvou vyuèovacích hodin,
realizovaná našimi interními lektory Ivem Neuvirtem, primárnì
v Ostravì a okolí, a Petrou Mecnerovou pøedevším ve Frýdku –
Místku.

1. Sex, AIDS, vztahy
Pøednáška obsahovì vychází z materiálù organizace
ACET, trvá dvì vyuèovací hodiny a rozebírá problematiku
nemoci AIDS a otevírá pohledy na zdravé partnerské vztahy. V
pøednášce ukazujeme, že jedinou spolehlivou prevencí je
manželská vìrnost a sexuální zdrženlivost pøed manželstvím.
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2. Etické dílny
Cílem Etických dílen je pomoc školám ve formování
pohledu žákù na dùležité životní hodnoty. Seznam a struèný
obsah dvanácti témat, ze kterých je možno do hodin vybírat, je
uveden níže.
1. Rozhodování – Všichni dìláme každý den morální
rozhodnutí. Problém dobra a zla. Jak si mladí lidé vytváøí svùj
názor na to, co je správné a co špatné?
2. Image nebo charakter? – Pro mladé lidi je dnes èím dál tím
dùležitìjší vnìjší vzhled po vzoru „velkých hvìzd“ než vnitøní
hodnota èlovìka.
3. Kdo jsem? – Dospívat znamená uèit se rozhodovat – o
životním stylu, o svých pøátelích, o sobì. Znáš se dobøe? Mohou
se vlastní názory lišit od názorù a pøesvìdèení rodièù?
4. Pøátelé – Jak má vypadat opravdový pøítel? Co dìlat v situaci,
kdy je tìžké se rozhodnout, zda zùstat vìrni svým pøátelùm
nebo se zachovat èestnì.
5. Rodina – Šastné rodiny. Nešastné rodiny. Rozvod rodièù.
6. Peníze, peníze, peníze – Mìní peníze život èlovìka – jak?
Postoj k penìzùm a vnímání potøeb lidí kolem nás.
7. Moc slova – Jsou slova nebezpeèná? Je správné nìkdy lhát?
Pomluvy, lež… Jak používat slova.
8. Pøedsudky – Jsou si lidé rovni? Soudíme nìkoho døíve, než ho
poznáme? Problém rasismu. Jak tomu pøedcházet.
9. Vážíš si svého tìla, nebo ho zneužíváš? – Anorexie. Bulimie.
Alkohol. Kouøení.
10. Proè lidé trpí? – Tìžké životní osudy nìkterých lidí – jak je
umìt vnímat. Boj proti nespravedlnosti. Vyprávìní hosta o
životech dìtí žijících v kyjevských kanálech.
Sex, AIDS, vztahy

Etické dílny

Poèet
pøednášek

Poèet
oslovených
žákù

Poèet
pøednášek

Poèet
oslovených
žákù

Ivo Neuvirt (Ostravsko)

30

780

70

1471

Petra Mecnerová
(Frýdek-Místek a okolí)

19

389

36

679

Lektor a lokalita
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Outdoorové aktivity
Naše klubové programy doplòují celoroènì výlety.
Nìkolikrát roènì poøádáme víkendové pobyty. Období jarních a
letních školních prázdnin máme pro dìti nabídku táborù.
V roce 2008 jsme uskuteènili 4 celodenní výlety, 2
víkendové pobyty a 3 tábory. První z nich se uskuteènil v dobì
jarních prázdnin pod názvem ICE DAY3 II. se zážitkovým
programem „Hledáme yettiho“. Další dva se uskuteènily v dobì
letních školních prázdnin s názvem „Orient Expedition“, kde
jsme cestovali po rùzných zemích Asie a seznamovali se s
kulturou tìchto zemí. Na táboøe Orient Expedition pro starší byl
english tým s rodilými mluvèími, kteøí vyuèovali angliètinu.
Celkovì se tìchto aktivit zúèastnilo 82 dìtí, nìkteré z nich
opakovanì.
Níže uvádíme pøehled všech outdoorových aktivit.
Typ akce

Datum

Místo konání

Cílová
skupina

Výlet

Výlet na Lysou Horu

6-16 let

Nivy u Vsetína

8–12 let

12

Nivy u Vsetína

16 -20 let

5

Výlet

5.1.
9. 2. – 13.
2.
13. 2. – 17.
2.
1. 7.

Poèet
zúèastnìných
dìtí
4

Výlet Staré Hamry

6 -16 let

5

Cyklovýlet

7. 7.

Hradec nad Moravicí

13 -18 let

1

Letní tábor

12.7-20.7

8-12 let

16

8 -15 let

17

Zimní tábor
Víkendovka

Letní tábor
Výlet
Výlet

Košaøiska- Kyèera
Košaøiska – Kyèera (English
22.7 – 1. 8.
camp)
23.7
ZOO Olomouc
27. 8.

Víkendovka 27. -29.10..

6 -16 let

9

Helfštýn

6 -16 let

10

Malenovice

8 -12 let

3

Dìtské dny
Každoroènì poøádáme k pøíležitosti Dne dìtí dìtský
den v Ostravì-Kunèièkách, na který zavítají dìti a rodièe z místní
ètvrti. Soutìží a programu se pravidelné úèastní kolem 100 dìtí.
Na øíjen pøipravujeme dìtský den spojený s výrobou lampiónù,
tzv. Lampionádu. Na tu akci si pøijde vyrobit lampión až 70 dìtí.
Spoleèný veèerní lampiónový prùvod Kunèièkami dìtem
umocòuje radost z vyrobeného lampiónu.
V roce 2008 jsme dìtem Dìtský den 31.5. zpestøili
návštìvou motocyklového klubu Road 146. Pøítomní motorkáøi
dìtem pøedvedli své silné stroje a mnohé z nich také svezli.
Statistika za rok 2008:
Datum
31. 5.
25. 10.

Akce
Den dìtí
Lampionáda
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Zúèastnìných dìtí
89
47

Benefitcity aneb dìti dìtem
Benefitcity je název benefièní vystoupení na podporu
Základní školy a Mateøské školy Nadìje ve Frýdku-Místku. Tuto
akce vymyslelo 7 mladých lidí ve vìku 16–17 let, kteøí chtìli
pobavit své vrstevníky a pøitom pomoci dìtem s handicapem.
Spoleènì s naší pracovnicí Petrou Mecnerovou pøipravili v
týdnu od 22.9. – 26.9. 7 dvouhodinových programù
naplnìných taneèním vystoupením v divadélku Sokolík, kterých
se zúèastnilo 390 žákù z pìti základních škol ve Frýdku-Místku a
45 dalších osob z veøejnosti. Na tuto akci byla vyhlášena veøejná
sbírka. Výtìžek této veøejné sbírky tvoøily tržby ze vstupného a
dary jednotlivcù. Dohromady èinily 15000 Kè, za které nadìje
zakoupí vybavení do rehabilitaèní místnosti.
Benefitcity spoleènì s Petrou Mecnerovou
zorganizovalo 7 dìtí: Jarek Matal, Lucie Václavíková, Lenka
Stromšíková, Zuzana Poláèková, Natálie Kašparová, Petra
Lukáèová, Tomáš Podžorný. Na realizaci programu se podílely
další organizace a skupiny dìtí. Hudební skupina Dark Destiny,
která trénuje v NZDM Prostor; dìti z divadelního souboru
Sokolík; taneèní skupina KOD 13; taneèní skupina FLESH TJVP.
Technické zázemí této akce podpoøila Nadace Charty 77 ze
svého Konta bariéry èástkou 14 000 Kè.
Všem partnerùm srdeènì dìkujeme.
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Právì tak je vùle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul ani jediný z tìchto malièkých.

Pavuèina je partnerem v projektu Dìti Ostravy, jenž si dává za cíl podpoøit aktivity
smìøující k seznamování dìtí v Ostravì s køesanstvím skrze misii místních ostravských
církví.
Pøednì jsou námi mapovány bìžící aktivity s cílem propojit jednotlivé aktivity z
hlediska vzájemné informovanosti, výmìny zkušeností a možné spolupráce na konkrétních
aktivitách. Také pøipravujeme konkrétní programy pro setkávání pracovníkù s dìtmi v
Ostravì.
Pavuèina pøináší do projektu své mnohaleté zkušenosti a dovednosti. Pracovní
tým tohoto projektu tvoøí Jan Kuklínek vedoucí vzdìlávání Køesanské akademie mladých,
Petr Unucka misijní pracovník SCEAV, Susanne Kuhnke nìmecká misionáøka SEND Int.,
Milan Michálko st. z Dìtské misie Èeské republiky. Pavuèinu zastupuje v tomto projektu
Michal Vašenda.
V roce 2008 probìhlo 11 setkání pracovních a koordinaèních setkání výše uvedené
pracovní skupiny. 14. 6. probìhlo motivaèní a informaèní odpoledne v Ostravì –
Kunèièkách pro pracovníky, kteøí pracují nebo chtìjí pracovat s dìtmi v Ostravì. V období
14. – 21. 9. se podíleli na akci Modlitby 24/7 www.modlitby24-7.cz/ostrava a následnì na
vzniku emailového modlitebního systému. V závìru roku jsme zaèali pøipravovat nástìnný
roèní kalendáø na rok 2010, který by mìl pøedstavit tìm, kteøí si jej zakoupí, v mìsíèní
periodicitì 12 organizací nebo projektù, které se vìnují dìtem v Ostravì. V roce 2009
chceme projekt nadále rozvíjet podobnými aktivitami jako v roce 2008.
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Hospoda

Hospodaøení

Pavuèina získává prostøedky na svoji èinnost z rùzných
zdrojù. Dlouhodobá strategie pøi získávání prostøedkù je jejich
diverzifikace tak, aby žádný donátor nebyl dominantní a
èinnost sdružení na nìm nebyla v pøípadì jeho výpadku
významnì ohrožena. Tìší nás narùstající podíl prostøedkù
získaných od individuálních dárcù.
V loòském roce jsme hospodaøili podle plánovaného
rozpoètu. Schodek hospodaøení je zpùsoben tím, že èást
výnosù urèených pro èinnost v roce 2008 nebyla èasové
rozlišena.
Dary a dotace na èinnost sdružení (Kè)
Nadace Mezinárodní potøeby
Statutární mìsto Ostrava
Nadace rozvoje obèanské spoleènosti*
dary individuálních dárcù
Nadace Vodafone*
Nadace O2*
F-nadace**
Køesanská akademie mladých
ÚMOb Slezská Ostrava
Nadace Charty 77***
Církev Køesanské sbory
Potravinová banka (cukrovinky)
Køesanský sbor Ostrava-Kunèièky

369 000
270 000
82 000
65 610
50 000
20 000
19 179
16 560
15 000
14 000
10 000
6 543
1 000

*Doplatek nadací z projektù zahájených v roce 2007
** Proúètováno až v roce 2009
***Nadace hradila náklady pøímo dodavatelùm Benefice, tudíž jejich dar nebyl
oficiálním pøíjmem našeho sdružení.

Rozvaha (tis. Kè)
AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanèní majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanèní majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Jmìní celkem
Výsledek hospodaøení celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem

k 1. 1. 2008
0
0
0
0
0
318
0
0
317
1
318

k 31. 12. 2008
0
0
0
0
0
207
0
19
184
4
207

267
64
203
51
0
0
51
0

143
267
-124
64
0
0
64
0
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Výkaz zisku a ztráty (tis. Kè)
NÁKLADY
Spotøebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Danì a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
Poskytnuté pøíspìvky celkem
Daò z pøíjmu celkem
Náklady celkem
VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Zmìny stavu vnitroorganizaèních zásob celkem
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku, zúètování rezerv
Pøijaté pøíspìvky celkem
Provozní dotace celkem
Výnosy celkem

Výsledek hospodaøení (tis. Kè)

k 31. 12. 2007
105
129
454
0
5
0
0
0
693

k 31. 12. 2008
187
224
752
0
24
0
0
0
1 187

119
0
0
0
0
627
150
896

129
0
0
3
0
661
270
1063

203

-124

Pomìrné vyjádøení jednotlivých zdrojù podílejících se na plnìní rozpoètu

Pomìrné vyjádøení jednotlivých typù nákladù k celkovému rozpoètu
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Výhled pro rok 2009
Pavuèina se nachází v sedmém roce své existence.
Sedmièka je èíslo, které je pro vìtšinu z nás výrazem urèité
výjimeènosti. Pro nìkoho je symbolem štìstí, pro nìkoho
sedm tónù na notové stupnici, nìkomu pøipomíná sedm dní v
týdnu. Jako køesan studující Bibli vím, že sedmièka hraje
dùležitou roli, jako jakési èíslo plnosti nebo jisté symboliky.
Pán Bùh ustanovil v zákonì pro izraelský národ urèitý
sedmiletý cyklus, ve kterém byl sedmý rok, rokem odpoèinutí,
kdy Izraelci nemìli osívat a sklízet úrodu ze svých polí a také byl
tento rok milostivým létem, kdy se každý vracel ke svému
pùvodnímu vlastnictví, a už šlo o majetek nebo svobodu od
otroctví. Sedmý rok znamenal urèitý návrat ke koøenùm.
Pavuèina se chce také v urèitých aspektech podívat
nazpìt a zhodnotit, jak se jí daøilo uplynulých témìø sedm let
pracovat. Urèitì nechceme a ani nemùžeme pøestat zasévat na
pole, které již obdìláváme. Chceme se však zamìøit na hledání
nových zpùsobù, jak dobøe obdìlávat a také na nová pole, kde
bychom mìli v budoucnu pracovat. Nechceme dìlat vìci
pouze ze setrvaènosti, nýbrž toužíme neustále vytváøet
podmínky pro zdravý rùst a promìnu dìtí a mladých lidí,
kterým mùžeme z Boží milosti sloužit.
Ing. Michal Vašenda
pøedseda sdružení

Kontakt
Poštovní adresa:
Boøivojova 640/29
718 00 Ostrava-Kunèièky
Telefon: +420 607 117 120
Email: pavucina@pavucina.net
Webové stránky: www.pavucina.net
GPS: 49°48'31.648"N, 18°18'13.572"E
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Závìr

www.pavucina.net

