Kdo jsme
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 ji køesané, jejichž
hlavním motivem práce je osobní vztah s Bohem, z nìhož pramení láska k bližnímu
a touha pomáhat potøebným.

Vize
Promìnìná mladá generace
Poslání
Køesané v akci pro dìti a mládež na Ostravsku

Hodnoty organizace
?
láska k Bohu
?
láska k bližnímu
?
osobní svoboda èlovìka
?
odpovìdný pøístup k životu
?
podpora tradièní rodiny
?
úcta k životu a k pøírodì

Komu sloužíme
?
Neorganizované skupiny dìtí a mládeže v Ostravì – Kunèièkách ve vìku 6–18 let.
?
Dìti a mladí lidé na ZŠ a SŠ ve vìku 12–18 let.

Historie
?
Záøí 2002 vznik poboèky obèanského sdružení DEN Pavuèina
?
Kvìten 2003 první dìtský den v Kunèièkách
?
Záøí 2004 zaèátek pøednášek na školách
?
Èervenec 2006 zmìna organizaèní struktury, zøízena funkce øeditele
?
Únor 2008 rozšíøení našich pøednáškových aktivit do Frýdku-Místku
?
Srpen 2008 povìøení k výkonu sociální právní ochrany dìtí
?
Záøí 2008 otevøení nízkoprahového zaøízení pro dìti a mládež Free klub
?
Øíjen 2008 benefièní vystoupení ve Frýdku-Místku spojené s veøejnou sbírkou na

podporu ZŠ a MŠ pro handicapované dìti
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Když sleduji média, která hodnotí rok 2010 v naší zemi, tak dominantním
tématem jsou volby. Každý z nás se k volbám staví po svém. Nìkdo z nejrùznìjších
dùvodù volit nejde, jiní volit jdou. Co nás motivuje jít k volbám? Myslím, že
u mnohým z nás je to nadìje, že mùj hlas nìco zmìní. Po volbách, když zaènou námi
zvolení politici vládnout, pøichází èasto urèité zklamání a nebo otázka, proè jsem je
vlastnì volil?
Volby však nejsou jen záležitostí spoleènosti. Volby jsou v našem životì èastá
záležitost. Jsme nuceni dìlat každodenní malá rozhodnutí, obèas i nìjaká vìtší
a párkrát v životì i zásadní rozhodnutí mající dopad na náš celý život. Umíme však
vždy rozlišit dùležitost jednotlivých rozhodnutí.
Napadá mì jeden biblický pøíbìh o dvou ženách – sestrách Martì a Marii,
které navštívil Ježíš, když procházel jejich krajem. Každá z tìch žen využila Ježíšovu
pøítomnost ponìkud jinak. Marta byla výkonná žena velmi zamìstnaná, jistì také
hodnì o jejich vzácného hosta. Marie se, možná podle tehdejších mìøítek
nevhodnì, posadila k Ježíši a poslouchala jeho slova. Marta se zlobila na svoji sestru,
že nechává všechnu, bezpochyby dùležitou, práci na ní a obrací se na Ježíše, aby svoji
autoritou pøimìl její setru k pomoci. Ježíš však pøekvapivì Martì odpovìdìl: Marto,
Marto, dìláš si starosti a trápíš se pro mnoho vìcí. Jen jednoho je tøeba. Marie volila
dobøe. Vybrala si to, oè nepøijde. (Lukáš 10:41-42).
Pokládám si otázku: Jak èasto dávám ve svém životì pøednost svým vìcem
pøed vztahem? Jak èasto doplácí moje rodina na to, že se zapomenu v práci, protože
chci udìlat více vìcí, které èasto ani nejsou tak nutné? Jak èasto jako køesan
zanedbávám svùj vztah s Bohem pøed všemi „naléhavými“ vìcmi, které mi berou
èas, abych se soustøedil na Nìj? V kontextu výše uvedeného pøíbìhu zøejmì nevolím
dobøe.
V Pavuèinì se potkáváme s dìtmi, na které nemají jejich rodièe èas, protože
jsou zaneprázdnìni svými vìcmi a na dìti jim už zbývá málo èasu. Kolem sebe vidím
úspìšné a movité lidí, kteøí dìlají výbornì a na maximum svoji práci, pøesto nejsou
spokojeni a naplnìni a v podstatì nemají èas na vztahy se svými nejbližšími. Co jsme
si vlastnì zvolili?
Na dalších stranách této výroèní zprávy najdete pøehled všeho dùležitého,
co se v Pavuèinì v minulém roce událo. Vìøím, že jsme udìlali mnoho dobré
a dùležité práce. Pøesto nepovažuji za nejdùležitìjší kvantitu našich aktivit, ale
kvalitu vztahù, které jsme vytváøeli a budovali. Pøeji Pavuèinì i Vám, abychom svùj
život mìøili ménì podle vlastních dosažených úspìchù a více podle vztahù, které
budujeme.
Michal Vašenda
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Vizi a poslání organizace naplòuje v níže uvedených 4 základních oblastech naší práce.

,

Free klub je registrovanou sociální službou nízkoprahové
zaøízení pro dìti a mládež §62 zákona è. 108/2006 Sb.
Posláním Free klubu je poskytovat dìtem a mládeži
bezpeèný prostor pro všestranný rozvoj osobnosti,
odbornou pomoc a podporu a vést je ke schopnosti
samostatnì øešit své problémy. Èinnost Free klubu
vymezuje §27 vyhlášky 505/2006Sb. Sociální služby jsou
poskytovány v Ostravì-Kuèièkách dìtem ve vìku 6 - 18 let
Open kluby jsou otevøené volnoèasové kluby pro dìti
a mladé lidi ve vìku od 6 do 20 let. Náplní klubù jsou
pøevážnì organizované programy (hry, diskuse, písnièky
…), jejichž souèástí bývá urèité mravní nebo etické
poselství vycházející z hodnot køesanské kultury
a civilizace. Souèástí náplnì jsou také dìtské dny
poøádané 2x roènì pro širokou skupinu dìtí
Pøednášky jsou zamìøeny pro základní a støední školy
v Ostravì a okolí pro cílové skupiny 12-18 let. Jeden ze
základních cílù pøednášek je ukázat žákùm na základních
školách, že mravní a etický základ chování postavený na
Bibli mùže být pro nì živou alternativou v kontrastu ke
konzumním hodnotám dnešní spoleènosti. Mladí lidé èelí
v dnešní dobì daleko více negativním tlakùm v oblasti
vztahù a etiky, nežli generace pøed nimi. Lektor nejen
svou odborností, ale pøednì jako pozitivní vzor diskutuje
se studenty nad jednotlivými tématy a vede je nejen
k pøemýšlení nad sebou samými, ale také k modifikaci
jejich životního stylu.

...zážitek, který zùstane
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Outdoorové aktivity poøádáme nìkolikrát do roka. Jsou to
výlety, cyklovýlety, víkendové pobyty a jiné zážitkové
programy v pøírodì. V období jarních a letních školních
prázdnin máme pro dìti pøipravenu nabídku táborù.
Základním a støedním školám umíme na zakázku pøipravit
adaptaèní pobyty.

Free klub
Bìhem roku se nám zmìnilo vìkové rozložení uživatelù Free klubu. V první
polovinì roku jsme mìli vìtší návštìvnost Free klub Kamarád 6-12 let, kde byla
pravidelná návštìvnost èasto na maximální okamžité kapacitì 20 dìtí. Po prázdninách
se situace hodnì zmìnila. Na klub zaèalo chodit více starších dìtí ze skupiny Free klub
Friend. Dokonce se nám zaèala scházet vìtší skupina starších chlapcù na rozhraní
dospìlosti. V listopadu jsme pøizpùsobili otevírací dobu této skupinì.
Stejnì jako ve složení uživatelské základy Free klubu, došlo bìhem roku také ke
zmìnám pracovního týmu. Hlavní zmìnou byla dlouhodobá nepøítomnost vedoucí
sociální práce Bc. Petry Mecnerové ze zdravotních dùvodù. Petra v polovinì roku
odešla z pracovního pomìru v Pavuèinì a Michal Vašenda pøevzal pozici vedoucího
sociální práce. Pomohla nám dlouhodobá pøítomnost dobrovolníka Jaroslava Èopáka
vyslaného dobrovolnickým centrem S.T.O.P. Na podzim se do Free klubu zapojila Mgr.
Šárka Babušíková, která si dìti rychle získala, a tak alespoò èásteènì nahradila Petru.
Petøe dìkujeme za její nasazení pøi rozjezdu Free klubu a získání potøebné registrace k
provozování této sociální služby.

Více o Free klubu je na www.freeklub.cz

Statistiky:
Parametr
Otevíracích dnù
Poèet uživatelù
Poskytnutí prostoru (PP)
Poèet výkonù (bez PP)

Poèet
80
96
1153
634

Zdroj: informaèní systém PePa

Free klub podpoøili:
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Nejsilnìjším tématem v roce 2010 byla rodina. Toto téma se totiž dotýká
nejvìtší skupiny dìtí. Skoro každý druhý žel vyrùstá v disfunkèní rodinì a trápí se tak
nedostatkem naplnìných potøeb v rùzných oblastech života. S úst dìtí èastokrát
slyším: „rodièe nemají èas” nebo „naši se hádají, co mám dìlat...”
Èastokrát se stává, že žáci za mnou pøicházejí s otázkami týkajícími se vztahù,
rodiny, závislostí, atd. Mnozí pak využívají maily a sociální sítì pro návaznou
komunikaci .
Po jedné besedì ED, kterou jsem mìl o alkoholu, za mnou pøišla jedna dívka v
doprovodu své kamarádky a chtìla se mnou mluvit. Má otce, který je alkoholik, a ona
za tìch nìkolik let ztratila k nìmu dùvìru. Sliboval jí, že pùjdou na nìjaký výlet, a pak
pøišel domù opitý a nešli nikde. Nevìdìla, co má dìlat, a asi 20 minut mi vyprávìla o
tom, co prožívá. Na celou situaci jsme se spoleènì podívali z více stran a poradil jsem jí
urèité kroky. Nakonec jsem jí øekl, že se budu za ni modlit, což jsem dodržel. Na další
besedì jsem se jí zeptal, jak se situace vyvíjí, a ona podotkla, že je to na dobré cestì, za
což jsem byl Bohu opravdu vdìèný.
Jiná dívka mi vyprávìla svùj pøíbìh, kdy její matka se zahledìla do jejich
souseda, se kterým nakonec odcestovala spoleènì do Prahy. Matka nechala dìti ve
vìku 12, 8 a 3 let v péèi otce a zmiòovaná dívka musela zastávat nìkolik let roli matky
pro tu nejmladší dceru.
Tyto pøíbìhy mi potvrzují smutnou skuteènost, že funkèní rodiny jsou èím
dále tím více pouhým mýtem.
Možná právì v kontrastu k téhle skuteènosti, jsou besedy velice oblíbené
mezi žáky i pedagogy a drží se hodnì vysoko v rámci preventivních programù, které se
na školách poøádají.
Ivo Neuvirt

Z pøednášek: Co vadí dìtem a po èem touží v tématu rodina?

Pøednášky podpoøili:
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V roce 2010 jsme nabízeli 2 základní okruhy pøednášek, každá v rozsahu dvou
vyuèovacích hodin, realizované našimi lektory Ivo Neuvirtem, zejména v Ostravì a
okolních mìstech a Petrou Mecnerovou ve Frýdku – Místku. Petra odpøednášela
pouze 8 besed, protože byla dlouhodobì v pracovní neschopnosti. V polovinì roku
opustila ze zdravotních dùvodù Pavuèinu. S jejím odchodem momentálnì skonèily
naše pøednáškové aktivity ve Frýdku-Místku.

Seznam nabízených pøednášek
1. Sex, AIDS, vztahy
Pøednáška obsahovì vychází z materiálù organizace ACET, trvá dvì vyuèovací
hodiny a rozebírá problematiku nemoci AIDS. Otevírá pohledy na zdravé partnerské
vztahy.
V pøednášce ukazujeme, že jedinou spolehlivou prevencí je manželská vìrnost a
sexuální zdrženlivost pøed manželstvím.
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:
1. Rozhodování
6. Peníze, peníze, peníze
2. Image nebo charakter?
7. Moc slova
3. Kdo jsem?
8. Pøedsudky
4. Pøátelé
9. Vážíš si svého tìla nebo ho zneužíváš?
5. Rodina
10. Proè lidé trpí?

Statistiky:
Lektor
Pøednášky
Ivo Neuvirt
Etické dílny
Ivo Neuvirt
ACET
Petra Mecnerová
Etické dílny
Celkem

Poèet pøednášek
88
25
8
121

Poèet kontaktù
1732
532
166
2430

Zdroj: databáze pøednášek v MS Excel
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Open kluby
V roce 2010 probíhaly níže uvedené volnoèasové otevøené kluby:
Junior klub (5-12 let)
Junior klub v roce 2010 oslavil své osmé narozeniny. Oproti pøedchozím
letùm nám odrostlo jádro dìtí, které pravidelnì chodily, a nevytvoøila se dostateènì
silná skupina nových pravidelných úèastníkù. Úèast dìtí byla èasto nahodilá. Vliv na to
mìlo i nové rozjetí školní družiny a otevøení dalšího volnoèasového zaøízení pro dìti
v školní družinì. Celkový pokles kontaktù je témìø polovièní oproti pøedešlému roku.
Jako opatøení pro nové oživení zájmu dìtí jsme rozšíøili pracovní tým Junior klubu
a zaèali zvát, po dohodì s øeditelem, menší dìti na klub pøímo v ZŠ Kunèièky v dobì
vyuèování, kde chodí dìti, které jsou cílovou skupinou klubu. Postupnì se nám daøí
zaujmout nové dìti a vracejí se i ty, které nám „utekly“ do nových aktivit v Kunèièkách.
Samotné aktivity probíhaly podle plánu. V první polovinì roku jsme v klubu mìli
témata týkající se dobrých vlastností èlovìka, jak je dobrota, sebeovládání, vìrnost,
pøátelství…. V druhé polovinì roku jsme v Junior klubu zaèali dìti seznamovat
s biblickými pøíbìhy. Na konci každého mìsíce jsme pro dìti pøipravili nìjakou párty,
napø. Bílá párty, Velikonoèní párty, Ovocná párty, Melounová párty, Mikulášská
párty…. Také v naší nabídce nechybìla návštìva tìlocvièny.

Èajovna Pokec 316 15-20 let
Je místem, kde se scházejí mladí lidé ve vìku 15 – 20 let k diskusím nad
rùznými tématy v oblasti etiky, napø. konzum, zlomená srdce, zlozvyky, selhání, radost
apod. Pøíjemné prostøedí a atmosféra vytváøí prostor, kde se mladí lidé otevírají
a otevøenì hovoøí o svých problémech. Vedoucí, kteøí pøipravují program, jsou pro nì
pøirozenou autoritou a mladí lidé k nim mají dùvìru. Tato setkání probíhají 2x v mìsíci
v pátek od 18 do 21 hodin. V roce 2010 se uskuteènilo 17 setkání.
Dne 22. 10. 2010 se uskuteènila èajovna speciál s názvem Moje cesta
divoèinou. Host Petr Gwoždz, který procestoval nìkolik zemí a který miluje Boha
a pøírodu, mìl možnost se s námi sdílet o své zážitky z jeho cest.
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D-klub 12-15 let
D-klub byl v roce 2010 více ménì uzavøenou komunitou 4 dorosákù, kteøí
spolu rádi trávili èas. Na klubech jsme se kromì diskusí nad rùznými tématy napø:
Odvaha, Láska, Vztahy s rodièi, Radost, Stres, vìnovali i vytváøení maòáskového
divadelního pøedstavení, které mìlo v minulém roce velký úspìch. Nešlo jenom o to
pøipravit program, scénáø, ale také o výrobu samotného divadla, se kterým pomáhali
nejvíce kluci. Nìkteøí drželi pilku poprvé v životì a tak i pro nì to byl do jisté míry posun,
který jim zvedl sebevìdomí. Maòáskové divadlo je nìèím, kde každý má svou
zodpovìdnos,t a rádi bychom v této náplni dorostu pokraèovali.
Pravidelná setkání probíhají každých 14 dní v pátek od 15:30 do 17:30 a kromì toho
jsme mìli možnost nìkolikrát spoleènì navštívit tìlocviènu mimo tuto periodu.

Statistiky:
Klub
Junior klub
D-klub
Èajovna „Pokec 316“
Celkem

Poèet realizovaných setkání
34
22
17
73

Poèet kontaktù*
144
65
149
358

* Kontaktem rozumíme jedna úèast dítìte na jednom klubu

Open kluby podpoøili:
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Outdoor
Tábory
Letošní dobu jarních prázdnin jsme mìli opìt rozdìlenou na dvì èásti. Pro
dìti do 14 let – SPORT CAMP a pro studenty od 15 let – EX-víkend 4. Vše se odehrávalo
tradiènì v rekreaèním objektu Vsetín – Nivy.
Sport Camp byl ve znamení zimních Olympijských her a do programu bylo zaøazeno
nìkolik olympijských disciplín. Dvanáct dìtí bylo rozdìleno do dvou týmù, které proti
sobì vedly nìkdy i tvrdý boj. Podtext campu byl VÍCE NEŽ ZLATO a tato myšlenka byla
v biblickém vyuèování rozdìlena do tøí èástí: Hra fair play, Nevzdávat boj, Více než
lidská sláva. Celý tým èítající 6 dospìlých lidí se staral o to, aby dìti mohly prožít nejen
opravdu skvìlý prázdninový èas, ale také dotek Boží lásky. Na závìr tohoto campu
mnohé dìti dìkovaly Bohu za hezky prožité chvíle.
EX–víkend 4 mìl také svoje kouzlo. Zúèastnilo se ho celkem 10 lidí a z toho 5
mladých lidí od 15 let. Téma víkendovky bylo o mezilidských vztazích a v ranních
zamyšleních jsme si povídali o pøátelství, konfliktech, hnìvu a odpuštìní. Veèerní
MOVIENIGHT patøil filmu The Climb a i když se nikomu nechtìlo diskutovat, v nìkolika
myšlenkách jsem se k nìmu vrátil pøi vedení ranních diskusí. Ètyøkolka Honda,
snowboard, pružné lano a taneèní podložky Machine Dancing, patøily k nejvìtším
atrakcím víkendovky. Nicménì veèerní procházky pod hvìzdnou oblohou èastokrát
vedly ke skvìlým osobním rozhovorùm, o partnerství, rodinì, ale také o smrti. Jako
hosta víkendovky jsme pozvali Petra Hušì, který vedl veèerní diskusi o tom, jak vytìžit
z konfliktu.
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Letního multimediálního campu, který jsme poøádali pro dìti od 8 do 15 let,
se pøes všemožnou reklamu zúèastnilo pouze 10 dìtí. I pøes relativnì malý poèet dìtí,
jsme prožili hezký èas. Multimediální camp byl zamìøen na fotografování a video. Mezi
hosty, kteøí vedli workshopy, byl profesionální fotograf Lukáš Horký
(www.lukashorky.cz) a také kameraman a režisér Luboš Hlavsa s manželkou
(www.vistafilm.cz). Tito lidé byli obohacením pro každého úèastníka campu. Kromì
zdokonalení se v dovednostech fota a kamery se dìti zúèastnily nejen dobrodružných
her, ale také praktických køesanských vyuèování. Duchovní program byl inspirován
knihou Letopisy Narnie od C. S. Lewise, jejichž filmovou verzi jsme si pouštìli vždy
veèer. Tábor vyvrcholil TV párty, která byla zpestøena crazy hostinou. Dìti èelily
bìhem tábora nìkolika výzvám, a to nejen v oblasti multimédií, ale také v oblasti
osobního vztahu s Bohem.

Statistiky:
Termíny
9. 1.
20.2. -24.2.
24.2. - 27.2.
8. 7.
14. -23.7.
27. 7.
29. 7.
Celkem

Akce
Celodenní výlet na Lysou horu
Tábor o jarních prázdninách 8-13 let Vsetín-Nivy
Víkendovka 13-18 let Vsetín-Nivy
Celodenní cyklovýlet Hradec nad Moravicí
Tábor o letních prázdninách 8-14 let Beskydy
Celodenní cyklovýlet Malenovice pod Lysou Horou
Celodenní výlet Hluèín

poèet dìtí
11
10
7
2
10
3
7
50

Outdoor podpoøili:
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Dlouho jsme uvažovali, zdali se pustit do
Dìtského dne, který již dìláme tradiènì nìkolik let.
Tradice totiž nemusí pøinášet vždy život a navíc náš tým
nebyl kompletní. Nakonec jsme se do pøípravy DD pustili.
Na tuto sobotní akci s podtextem „Hrad na skále“ pøišlo asi
50 dìtí z okolí a také se pøišli podívat i jejich rodièe. V tom
deštivém poèasí, které nás celý kvìten sužovalo, to byl asi
jeden z mála dnù, kdy svítilo slunce. Soutìžní odpoledne
bylo zpestøeno zapùjèenou atrakcí skákacího hradu, kde se
dìcka vyøádily. Duchovní program byl zamìøen na biblický
pøíbìh z Matouše 7.24 – 27 o moudrém staviteli.
Podnìtem k tomuto pøíbìhu byly hlavnì vytrvalé deštì na
Moravì, které zvedaly hladiny øek, a v dùsledku toho pøišli
mnozí lidé o støechu nad hlavou. K této myšlence si mladí
køesané ze sboru Ostrava – Poruba pøipravili nìkolik písní
a dokázali tak vtáhnout dìti do programu.
Celý pátek i dopolední sobotní èas byl pro mnohé ve
znamení voleb do poslanecké snìmovny, které probíhaly v
ÈR. Pøíbìh o moudrém staviteli a bláznu, který stavìl svùj
dùm na písku, byl podtržen skuteèností nejdùležitìjší
životní volby – rozhodnutím pro Ježíše, jako svého
Spasitele. Jsem moc rád, že jako køesané mùžeme tímto
zpùsobem sloužit lidem okolo nás.
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Právì tak je vùle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul ani jediný z tìchto malièkých.

Pavuèina se podílí na tomto projektu od samého poèátku. Pøipravujet
aktivity, které mají za cíl motivovat místní sbory a jednotlivé køesany v Ostravì
k misijní práci mezi dìtmi.
Loni se uskuteènilo celkem 6 setkání týmu dìti Ostravy. Pavuèinu v Dìtech Ostravy
reprezentuje Michal Vašenda. V týmu jsou dále Zbyšek Šikula, øeditel Dìtské misie,
Susanne Kuhnke, misionáøka SEND International pøi Køesanském sboru OstravaPoruba, Petr Unucka, misijní pracovník SCEAV a Jan Kuklínek, pracovník KAM.
V roce 2010 byl klíèovým projektem kalendáø Dìti Ostravy, jehož cílem bylo seznámit
køesany v Ostravì s organizacemi pracujícími s dìtmi a k modlitbám za nì. Celkem
bylo distribuováno 650 kalendáøù, jejichž poøízení bylo uhrazeno zèásti jejich
prodejem, zèásti sponzorskými dary. V kalendáøi bylo prezentováno 12 organizací a
služeb zamìøených na práci s dìtmi, vèetnì Pavuèiny.
Také se uskuteènil v sobotu 13. 11. 2010 v Ostravì-Dubinì již druhý Den Dìtí Ostravy.
Zúèastnilo se jej 35 dìtí ve vìku 5 – 12 let z rùzných míst Ostravy. Vyslechly si biblickou
lekci, absolvovaly mnoho her a soutìží, shlédly scénku, zpívaly a dovìdìly se nìco
nového o životì Indiánù. K pøípravì a realizaci, se sešel poèetný tým spolupracovníkù
z rùzných církví a organizací v Ostravì.

Tmelos Open Sport7
Pavuèina v roce 2010 spoluorganizovala setkání mládeže Køesanských sborù
Tmelos Open, které se uskuteènilo 16.- 17.04.2010 v budovì Køesanského sboru
Ostrava-Kunèièky, kde je také sídlo Pavuèiny. Této akce se zúèastnilo více jak 150
mladých lidí z mnoha míst Moravy a Slezska. Kromì volejbalového turnaje
jednotlivých mládežnických skupin probíhaly také semináøe na téma „Bible - kniha
k nakousnutí” a vše zakonèil veèerní koncert køesanské hudební skupiny.
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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
Pøecechtìlova 2397, 155 00 Praha 13, 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 právní subjektivitu.
Dle èl. 7 stanov obèanské sdružení DEN stojí v èele poboèky sdružení místní
výbor ve složení pøedseda, který je i statutární zástupce a dva místopøedsedové.
V roce 2010 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 jeho èinnost kontroluje interní øídící
výbor Pavuèiny, který je volen na období jednoho roku pøi každoroèní valné hromadì
Pavuèiny. V roce 2010 tvoøili výbor Lenka Neuvirtová, Jan Kuklínek, Ing. Ján Fifik a
nevolený èlen Ing. Michal Vašenda, který byl souèástí výboru ze své pozice øeditele.
Funkci øeditele zastával Ing. Michal Vašenda
Pracovníci v pracovním pomìru byli:
Ing. Michal Vašenda
Ivo Neuvirt
Bc. Petra Mecnerová
Bc. Kateøina Trnèáková
Mgr. Šárka Babušíková

po celý rok 2010
po celý rok 2010
do 22.7.2010
od 1.9. do 30.9. 2010
od 1.10. 2010

úvazek 1,0
úvazek 1,0
úvazek 1,0
úvazek 0,5
úvazek 0,5

Pracovnici na živnostenský list:
Lenka Petrušková
Ing. Martin Lisník
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zpracování mzdové a úèetní agendy
týmová a individuální supervize v rozsahu 10 hodin

Struktura organizace
Èlenové sdružení

Z leva:
Miloš Diatka, Bc. Jan Kuklínek, Ivo Neuvirt, Lenka Neuvirtová, Ing.arch Pavel Janák,
Ing. Ján Fifik, Mgr. Lukáš Diatka, Bc. Lenka Diatková, Ing. Michal Vašenda

Valná hromada Pavuèiny

Výbor Pavuèiny

Øeditel

Open kluby

NZDM Free klub

Pøednášky

Outdoor

Kanceláø

Zamìstnanci sdružení

Ing. Michal Vašenda

Mgr. Šárka Babušíková

Ivo Neuvirt
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Dobrovolníci
Na tomto místì uvádíme seznam dobrovolníkù, kteøí
v roce 2010 ve svém volném èase a bez nároku na odmìnu
pracovali spoleènì s námi zamìstnanci a èleny Pavuèiny na
pøevážnì krátkodobých aktivitách jako jsou dìtské dny a
tábory. Bez jejich obìtavé pomoci bychom nemohli pøipravit
dìtem tolik hezkých chvil a zážitkù.
Dìkujeme také dobrovolnickému centru S.T.O.P,
skrze které byli vysláni dobrovolníci Denisa Žurková a Jaroslav
Èopák pro pravidelnou dobrovolnickou službu v
nízkoprahovém zaøízení pro dìti a mládež Free klub.
Všem níže uvedeným za jejich pøínos Pavuèinì
upøímnì dìkujeme.
Bystroò Jaroslav
Èopák Jaroslav
Diatková Ažbìta
Frischová Lucie
Hierzer Josef
Janíèek Radek
Ježová Vìra
Laresová Vìra
Macháè Jan
Mojžíšová Helena
Molnár Patrik
Mróz Tomáš
Neuvirt Mirko
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Nováková Katka
Pituchová Beáta
Pulková Jitka
Roherová Denisa
Siemková Renata
Tichá Pavla
Tomášková Eva
Tomášková Hanka
Trnèáková Katka
Vlk Jakub
Zonek Mirek
Žùrková Denisa

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (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
Pasiva celkem

k 1.1.2010
0
0
0
0
0
224
0
51
170
3
224

k 31.12.2010
0
0
0
0
0
226
0
26
197
3
226

123
143
-20
101
0
0
53
48
224

89
123
-34
137
0
0
56
81
226

Výkaz zisku a ztráty (tis. Kè)
Hlavní
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

Èinnost
Hospodáøská
55
181
683

1

9

928

1

67

1

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

443
383
894

Výsledek hospodaøení po zdanìní

-34

1

1
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Náklady (v Kè)

Náklady
Ostatní náklady
1%

Spotøeba materiálu
6%

Služby
20%

Osobní náklady
73%

50x Spotøeba materiálu
free klub
open kluby (Junior klub, D-klub, Pokec316)
pøednášky
outdoor (výlety, víkedovky, tábory)
dìtské dny
partnerství
kanceláø

55 844
4 878
5 750
2 750
19 143
6 631
2 129
14 563

51x Služby (cestovné, ostatní služby)
free klub
open kluby (Junior klub, D-klub, Pokec316)
pøednášky
outdoor (výlety, víkedovky, tábory)
dìtské dny
partnerství
vzdìlávání
kanceláø

180 973
15 641
1 299
7 082
36 377
1 674
15 210
143
103 547

52x Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištìní
Zákonné zdravotní pojištìní

682 395
510 557
126 357
45 481

53x Danì a poplatky
54x Ostatní náklady
kursové ztráty
poplatky bankám
pojištìní

Výnosy (v Kè)

Výnosy
Tržby
7%

Provozní dotace
40%
Dary právnických
osob
49%

Dary fyzických osob
4%

60x Tržby za vlastní výkony a za zboží
open kluby
outdoor (výlety, víkedovky, tábory)
pøednášky
dìtské dny
partnerství (Tmelos Open 7, Den Dìti Ostravy)
tržba za vlastní výrobky (kalendáø Dìti Ostravy)
64x Ostatní výnosy (úroky z bankovních úètù)
68x Pøijaté pøíspìvky
Dary fyzických osob
Dary právnických osob
Nadace Mezinárodní potøeby
F-nadace
Nadace rozvoje obèanské spoleènosti
Nadace O2
Køesanský sbor Ostrava-Kunèièky

69x Provozní dotace
Statutární mìsto Ostrava
Ministerstvo práce a sociálních vìcí

Hospodáøský výsledek (v Kè)
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928 705

300
9 193
14
3 293
5 886

895 101
67 878
1 104
46 460
3 600
750
14 970
994
1 608
442 615
33 171
409 443
239 975
24 104
94 650
48 714
2 000

383 000
283 000
100 000

- 33 604

Výhled do roku 2011
V roce 2011, se mi má narodit druhé dítì. S manželkou jsme plni oèekávání,
jaké to naše druhé dítì bude a jak to zvládneme se dvìma dìtmi.
S podobným oèekáváním se dívám i na Pavuèinu. Pøál bych si, aby se
v Pavuèinì mohly narodit nové zdravé aktivity a vztahy. Èeká nás po odchodu Petry
Mecnerové dlouhodobá stabilizace pracovního týmu. Je pøed námi doplnìní
pracovního týmu o další spolupracovníky. Máme v plánu rozšíøit otevírací dobu
nízkoprahového zaøízení Free klub. Chceme udìlat zásadnìjší obmìnu našich Open
klubù, pøedevším D-klubu. Budeme také pracovat na konkrétních strukturálních
a organizaèních zmìnách v Pavuèinì. Spoleènì s kolegy z jiných poboèek obèanského
sdružení DEN chceme modernizovat stanovy.
Nejvíce však chceme udržovat správný smìr k naplòování naší vize a našeho
poslání.
Michal Vašenda

Kontakty:
Poštovní adresa:
Boøivojova 29
718 00 Ostrava-Kunèièky
telefon: +420 607 117 120
email: pavucina@pavucina.net
web: www.pavucina.net
GPS: 49°48'31.648"N, 18°18'13.572"E
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