Výroční zpráva 2013

Pavučina o. s. DEN

Kdo jsme
Pavučina je ostravská pobočka občanského sdružení DEN aktivně pracujícího na několika místech České
republiky s cílem duchovního, mravního, sociálního a všeobecně výchovného působení na různé skupiny obyvatel.
Pavučina se zaměřuje na práci mezi dětmi a mladými lidmi v Ostravě a okolí. Tvoří ji převážně křesťané, jejichž
hlavním motivem práce je osobní vztah s Bohem, z něhož pramení láska k bližnímu a touha pomáhat potřebným.

Vize
Proměněná mladá generace
Poslání
Křesťané v akci pro děti a mládež na Ostravsku

Hodnoty organizace
źláska k Bohu
źláska k bližnímu
źosobní svoboda člověka
źodpovědný přístup k životu
źpodpora tradiční rodiny
źúcta k životu a k přírodě

Komu sloužíme
Neorganizované skupiny dětí a mládeže v Ostravě – Kunčičkách ve věku
6–18 let. Děti a mladí lidé na ZŠ a SŠ ve věku 12–18 let.
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Dostává se Vám do rukou zpráva o činnosti Pavučiny za rok
2013. Tato výroční zpráva je 11. v pořadí a je to poslední kontinuálně
vycházející výroční zpráva PAVUČINY Občanského sdružení DEN
pobočka Ostrava. V době psaní výroční zprávy již všechny aktivity
sdružení probíhají pod nově zřízenou obecně prospěšnou společností
Pavučina o.p.s. Znamená to, že další roční zprávu o činnosti
nízkoprahového Free klubu, přednáškách na školách, Junior klubu,
čajovně, dětských dnech, táborech a dalších aktivitách již najdete ve
výroční zprávě Pavučiny o.p.s.
Proč jsme vlastně novou Pavučinu založili? Důvodů je více, ale
ten nejdůležitější je, že jsme chtěli držet krok s trendem českých
zákonů, kdy nový občanský zákoník jasněji definuje, k jakým
činnostem je zřizován spolek (nové pojmenování občanských
sdružení) a další typy neziskových organizací. Pavučina je ve svých
činnostech jednoznačně zaměřená na činnosti směřující k obecné
prospěšnosti, a ne pro naplňování zájmů svých členů ve spolku.
Protože jako pobočka celostátního občanského sdružení nebylo
možné provést transformaci na obecně prospěšnou společnost podle
zákona č. 69/2013 Sb., museli jsme si vyhrnout rukávy a založit úplně
nový subjekt. Díky Bohu se nám to podařilo a jsme vděčni, že naší
dlouhodobí přátelé a partneři akceptovali Pavučinu o.p.s. jako
nástupnickou organizaci.
Jako předseda sdružení Vám chci poděkovat za dlouholetou
přízeň a podporu. Zároveň Vás chci ujistit, že nová Pavučina o.p.s.
naváže na vše dobré, co se nám za minulých 11 let podařilo.
Ing. Michal Vašenda
předseda sdružení

Úvodník
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Free klub

Free klub je sociální služba - nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež od 6 do 18 let. Posláním Free klubu je poskytovat dětem
a mládeži bezpečný prostor pro všestranný rozvoj osobnosti,
odbornou pomoc a podporu, a vést je ke schopnosti samostatně řešit
své problémy.

Počet uživatelů
109

Počet
otevíracích dnů
144

Kontakty
(účast na klubu)

Kontaktní práce

Intervence

3019

2499

844

Pracovníci Free klubu

Šárka
Babušíková
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Alice
Bohuslavová

Miroslav
Zonek

Michal
Vašenda

Tak jako dříve, i v loňském roce náš Free klub
navštěvovala řada dětí z Kunčiček a okolí. Byli jsme jim
k dispozici, hráli s nimi hry, povídali si a řešili s nimi jejich
problémy. Často jsme se zabývali výtvarnou činností. Velmi
oblíbené bylo navlékání náramků z korálků, při kterém si děti
procvičují jemnou motoriku, ale i trpělivost a schopnost
dokončit práci. Zajímavou zkušeností bylo vystoupení
v Dětském domově na Vizině. Na podzim 2012 jsme
s děvčaty z klubu nacvičili pohádku Paní Zima a zahráli ji
dětem ze školy v Kunčičkách. Toto představení jsme pak
v únoru 2013 zahráli dětem z Dětského domova na Vizině.
Na jaře se děvčata zúčastnila taneční soutěže
v Opavě. Kluci byli aktivní ve fotbalu, zúčastnili jsme se s nimi
fotbalových turnajů v jiných klubech.
Alice, Šárka, Mirek
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Přednášky
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Přednášky jsou zaměřeny pro základní a střední školy
v Ostravě a okolí pro cílové skupiny 12-18 let. Cílem přednášek je
ukázat žákům a studentům jiný úhel pohledu na vztahy, společnost
a etické hodnoty v kontrastu k dnešní konzumní společnosti.
Nabízíme přednášky na téma: Sex-AIDS-vztahy, a dále blok besed
Etických dílen.

Počet škol

Počet
přednášek

Počet kontaktů
s žáky

20

172

3288

Počet
přednášených
témat
12

Přednáším již osmým rokem a jsem moc rád, že besedy
přinášejí jiný úhel pohledu na vztahy, hodnoty a etická témata
v kontrastu k dnešní konzumní společnosti. V minulém roce jsme
společně s mou kolegyní Mgr. Alenou Jersákovou realizovali 172
dvouhodinových besed a bylo osloveno 3288 studentů na 20 ZŠ a SŠ.
Osobně jsem Bohu vděčný za všechny pozitivní ohlasy z řad učitelů
i studentů a jsem rád i za diskuse, které probíhají prostřednictvím
mailů či sociálních sítí. Nejčastější otázky se týkají problematiky
vztahů, chození, ale v poslední době čím dále tím více oblasti rodiny
a narušených vztahů s rodiči. Moc mě mrzí, že stále více dětí vyrůstá
v neúplných rodinách, nebo v prostředí, které deformuje jejich
pohled na rodinu, hodnoty a vztahy. Obzvlášť u kluků vnímám
absenci pozitivního vzoru muže a kladu si otázku, jak povedou své
rodiny, když to doma nezažili a ani neviděli.
Dva z mnoha pisatelů po besedě na téma Sex-AIDS-vztahy
napsali: „ Jsem zvyklý nikdy nic nevzdávat bez boje a chci, aby na mě
ta žena byla hrda! Nechci, aby se o mě říkalo, že ten dal každé
a podobně. Chci, aby se řeklo, ten dal jedné a žádné jiné… Vážně sem
rád, že jsi k nám přisel a ukázal, jak se věci mají.” L.
„Ahoj, nebo dobrý den, beseda byla úžasná, docela jsem pozměnila
názor na určité věci a dozvěděla jsem se více věcí pro svůj prospěch
i k tomu jak přistupovat k různým situacím. Vaše rady a názory jsou
užitečné a za jejich sdělení na besedě děkuji.“ S.

Ivo Neuvirt
vedoucí lektor
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Open kluby

Open kluby jsou otevřené volnočasové kluby pro děti a mladé lidi ve
věku od 6 do 20 let. Náplní klubů jsou převážně organizované programy (hry,
diskuse, písničky …), jejichž součástí bývá určité mravní nebo etické poselství
vycházející z hodnot křesťanské kultury a civilizace. Součástí náplně jsou také
dětské dny pořádané pro širokou skupinu dětí.
Ivo Neuvirt

Junior klub (6-11 let)
Je pravidelný volnočasový klub pro děti od 6 – 11 let (1. – 5. třída ZŠ) předně z místní komunity
Ostrava - Kunčičky. Program setkání byl vždy zaměřen na určité téma, které se probíralo vždy na dvou
setkáních, aby si je děti lépe zapamatovaly (např. Dům na skále a na písku). K tématům byly přizpůsobeny hry,
soutěže, písničky, výroba i krátké zamyšlení. Zpestřením jsou různé párty (např. Májová nebo Vánoční párty)
a taktéž sportovní aktivity, nejčastěji tělocvična. Na setkání přicházelo v loňském roce průměrně 10 dětí.
Velké plus hráli dobrovolníci, kteří se na klubech podíleli a byli i novými prvky klubových setkání. Na zesílení
počtu účastníků měla podíl pravidelná návštěva místní školy v Kunčičkách, vždy v pátek před koncem
vyučování, kdy děti obdržely malé pozvánky na klub. Děti reagovaly spontánně a tak se nám to vyplatilo.
Kluby probíhaly podle plánu 1x za 14 dní v klubovně, plus další sportovní setkání v tělocvičně.
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Exit klub (12 -14 let)
Od září se Exit klub rozběhl v nových prostorách BJB Ostrava – Zábřeh z důvodu lepší dostupnosti pro
žáky z přednášek. Klub probíhal 1x za 14 dní. Jádro klubu tvořilo 6 mladých lidí, kteří zvali své kamarády.
Průměrně chodilo 8 mladých lidí. Motivací byl i vzorec: pozveš kamaráda = ¼ pizzy zdarma. Exit klub si získal
svou oblibu. Na každém setkání jsme měli vždy nějaké téma a program byl rozčleněn na hry – soutěže,
aktivity k tématu a sledování dílu TV pořadu Exit 316. Závěr klubu vždy okořenila nějaká šílená, nezvyklá hra.
Nezapomínali jsme ani na oslavu narozenin. Využívali jsme i Facebook, kde během týdne byla vystavena vždy
nějaká diskusní otázka a vítěz obdržel Energy dring. Závěr letošního roku patřil Vánoční párty, kde kromě
vánočních her bylo i krátké zamyšlení nad smyslem Vánoc.

Čajovna – Pokec 316 (15 -20 let)
Je otevřená skupina mladých lidí 15 – 20 let, kteří se pravidelně scházejí každých 14 dní v pátek od 18:00 do
21:00. Setkání se v letošním roce účastnilo 6 – 15 mladých lidí. Mezi témata, která si mladí lidé vybrali a která jsme
následně zrealizovali, patřila témata s názvem Někdo mě slyší, Sexualita, Každý z jiné planety… Diskuse, která při
mnoha setkáních vznikla, pozitivně nasměrovala mladé lidi v jejich životních postojích, což bylo patrné z osobních
rozhovorů. Mladí lidé se navíc začali podílet na přípravě místnosti před samotnou čajovnou a rozvíjet tak svou
kreativitu. Vytvořené prostředí důvěry navíc vedlo k tomu, že návštěvníci čajovny začali zvát na následující setkání své
přátelé. Od září jsme aktivity čajovny přesunuli do nových prostor v BJB Ostravě – Zábřehu, aby byla dostupnější pro
širší spektrum mladých lidí z přednášek. To byl opravdu dobrý tah, neboť se zvýšila i návštěvnost v průměru na 12
mladých lidí. V listopadu jsme měli pozvaný jeden manželský pár, který vede aktivitu Fusion v Ostravě a který vyprávěl o
hodnotě manželství. Také jsme realizovali 4X „outdoorovou čajovnu“ v tělocvičně, která si získala zajímavý ohlas. Byla
to aktivita navíc k plánovaným čajovnám. Chceme v tomto pokračovat i v dalším roce.
Návštěvnost čajovny je dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Propojení s přednáškovou činností dává možnost
rozvíjet práci se žáky oslovenými přednáškami.
Počet
Počet
Počet oslovených
Aktivita
klubů kontaktů
dětí
Junior klub (6-11 let)
26
238
46
Exit klub (12 - 14 let)
7
51
15
Čajovna (14-20 let)
21
195
45
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Dětské dny

V roce 2013 se uskutečnily dva dětské dny. Tradiční dětský den se
podesáté konal netradičně na konci června (29. 6.), protože byl přeložen
z původně plánovaného termínu (25. 5.), kdy dětský den nebylo možné
realizovat z důvodu nepřízně počasí. V listopadu (16. 11.) se konal podzimní
dětský den Lampionáda, který byl spojen s lampionovým průvodem.
Děkujeme všem partnerům, kteří finančně podpořili tyto akce,
zejména městskému obvodu Slezská Ostrava, který podporuje naše dětské
dny již po většinu deseti let, a Nadaci OKD, která byla hlavním finančním
partnerem a umožnila realizovat 3D Desátý Den Dětí v mimořádném rozsahu.
Děkujeme také společnosti RPG RE Land, s.r.o za možnost bezplatného využití
jejich pozemků. Velký dík patří také všem dobrovolníkům, bez jejichž pomoci
a osobního nasazení by se tuto akci těžko podařilo uskutečnit.
Michal Vašenda
Akce
3D Desátý Den Dětí v Kunčičkách
Podzimní dětský den Lampionáda
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Počet zúčastněných dětí
83
31

Outdoorové aktivity pořádáme několikrát do roka. Jsou to výlety,
cyklovýlety, víkendové pobyty a jiné zážitkové programy v přírodě.
V období jarních a letních školních prázdnin máme pro děti připravenu
nabídku táborů.
V loňském roce velmi dobře fungovaly tábory, kde vidíme
dlouhodobý zájem, naplněnou kapacitu a pozitivní dopady na cílové
skupiny. Naplněnost a celkový průběh hodnotíme na základě zpětných
vazeb pozitivně. Součástí zimního tábora Po stopách prince Kaspiana byli
čtyři mladí vedoucí 17 – 19 let, kteří pomáhali také v Junior klubu. V týmu
letního tábora Adventure camp, byla skupina šesti vedoucích od 15 do 19
let, kteří velmi pozitivně ovlivnili atmosféru tábora. Chceme do mladých
vedoucích nadále investovat a dávat jim prostor, aby mohli růst
v odpovědnosti a zlepšovat své dovednosti.
Michal Vašenda
Termíny
5. 1.
5. 1.
2. – 6. 2.
3. - 8- 2.
6. – 10. 2.
1.3.
20. 4.
21. 6.
21. – 23. 6.
18. - 27.7.
5. - 10. 8.
27. - 2 8. 10.

Akce
Výlet na Lysou horu
Výlet Ochutnávka Snowboard camp Mezivodí
Sport camp 8–14 let Vsetín
Snowboard camp 15-20 let Velké Karlovice
Ex-víkend 8 15-20 let Vsetín - Nivy
Výlet Opava na fotbalový turnaj
Výlet Radhošť
Lezecká stěna Ostrava–Vítkovice Ruská ul.
Working víkendovka 12-20 let Vsetín - Nivy
Letní tábor Adventure camp pro 8-14 let
KO trek Expedice Kľak pro 14-20 let
Multicamp – Valašská Polanka

Počet dnů
1
1
5
6
4
1
1
1
3
10
5
2

Outdoor

Počet dětí
4
8
11
11
9
6
3
8
7
17
8
3
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O Pavučině
Pavučina, IČ: 75027488, je součást
občanského sdružení DEN založeného v Praze dne 2.
12. 1997 zaregistrovaného u Ministerstva vnitra pod
jednacím číslem II/S-OVS/1-34263/97-R, se sídlem
Přecechtělova 2397, 155 00 Praha 13, IČ: 673 65 973.
Pavučina byla založena dne 26. 9. 2002. Stanovy
občanského sdružení DEN přiznávají každé pobočce os
DEN vlastní právní subjektivitu. Rozhodnutím členů
pobočky sdružení se Pavučina stala spoluzakladatelem
obecně prospěšné společnosti Pavučina o.p.s., která
byla dne 22. 10. 2013 zapsána do rejstříku obecně
prospěšných společností oddíl u Krajského soudu
v Ostravě spisová značka O1220, IČ: 02243041.
Seznam členů pobočky sdružení:
Ing. Michal Vašenda
předseda sdružení
Ing. Ján Fifik
místopředseda sdružení
Ivo Neuvirt
místopředseda sdružení
Lenka Neuvirtová
člen sdružení
Mgr. Jan Kuklínek
člen sdružení
Miloslav Diatka
člen sdružení
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Seznam zaměstnanců sdružení:
Ing. Michal Vašenda
ředitel, sociální pracovník
Ivo Neuvirt
vedoucí lektor,
vedoucí volnočasových aktivit
Mgr. Šárka Babušíková
vedoucí sociální práce
Ak. mal. Alice Bohuslavová
pracovník v sociálních službách
Miroslav Zonek
pracovník v sociálních službách
Mgr. Alena Jersáková
lektor
Externí pracovníci:
Lenka Petrušková
Mgr. Martin Lisníl
Ing. Pavel Lauko

účetní
supervizor
webmaster

Dobrovolníci:
Beáta Pituchová, Helena a Miloslav Diatkovi, Eliška Doležalová,
Barbora Škopová, Patrik Doležel, Mirko Neuvirt, Ján Fifik, Jan
Kuklínek, Mirko Neuvirt, Petra Mecnerová, Tomáš Mróz, Lenka
Neuvirtová, Magdaléna Sikorová, Robert Babušík, Michal
Mróz, Věra a Pavel Ježovi, Jan Babušík, Anna Havlásková, Šárka
Šorfová, David Neuwirth, Matthias Mellwig, Pavlína
Krzystková, Kateřina Golasowská, Eva Tomášková, Renata
Siemková, Matěj Siemko, Eva Sehnalová, Eva Mocová, Veronika
Svatušková, Kristián Moháč, Katka Červinková, Anna
Mecnerová...
Srdečně děkujeme za pomoc i dalším dobrovolníkům.

PAVUČINA Občanské sdružení DEN nebude mít od 1. 1. 2014
žádné zaměstnance. V 1. čtvrtletí 2014 bude uzavírat projekty, předávat
majetek Pavučině o.p.s. a podávat daňové přiznání. Členové sdružení
zatím nerozhodli, jak bude spolek (dříve občanské sdružení) využit po
vypořádání všech současných závazků. O této věci budou jednat během
roku 2014. Bude-li organizace fungovat nadále, jistě bude potřeba
společně s ostatními pobočkami pracovat na uvedení názvu a stanov
spolku do souladu s novými občanským zákoníkem. Je možné, že
členové rozhodnou o úplném zrušení pobočného spolku. Zatím tedy
zůstává jediná role PAVUČINY Občanského sdružení DEN, jako
spoluzakladatele obecně prospěšné společnosti Pavučina o.p.s..

Z historie:

Výhled

Michal Vašenda

duben 2001 – první volnočasové kluby a výlety
únor, červenec 2002 - první prázdninové tábory
září 2002 – vznik Pavučiny o. s. DEN
květen 2003 – první dětský den
květen 2004 – první interní zaměstnanec
září 2005 – první přednášky ACET
červen 2006 – změna struktury, zřízena pozice ředitele
září 2007 – otevření Free klubu, první přednášky z Etických dílen
červenec 2008 – registrace NZDM, pověření k výkonu SPOD
březen 2011 – rozšíření provozu NZDM Free klub
říjen 2013 – založení Pavučiny o.p.s.
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Hospodaření
Výkaz zisku a ztráty a rozvaha ve zjednodušeném rozsahu
Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč)
Hlavní
NÁKLADY
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
Poskytnuté příspěvky celkem
Daň z příjmu celkem
Náklady celkem
VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Změny stavu vnitroorganiz. zásob celkem
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění
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Rozvaha pro nevýdělečné organizace
ve zjednodušeném rozsahu (tis. Kč)

Činnosti
Hospodářská

Celkem

114
312
1112
1
12

114
312
1112
1
12

1551

1551

602

602

4

4

358
697
1661
110
110

358
697
1661
110
110

AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku
Krátkodobý majtek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

k 1.1.2013

k 31.12.2013
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Podrobné členění nákladů a výnosů
Náklady (v Kč)

1 551 007

50x Spotřeba materiálu

Výnosy (v Kč)

Náklady
1 661 261

113 971

60x Tržby za vlastní výkony a za zboží

601 983

free klub

11 558

free klub (individuální projekt MSK)

448 103

open kluby (Junior klub, Exit klub, Čajovna)

11 086

open kluby

přednášky

3 161

outdoor (výlety)

outdoor (výlety, víkedovky, tábory)

66 110

outdoor (víkendovky)

dětské dny

16 790

outdoor (tábory)

kancelář

675
9 100
134 655

přednášky

51x Služby (cestovné, ostatní služby)

312 443

dětské dny

2 140

free klub

131 694

64x Ostatní výnosy (úroky z bankovních účtů)

3 961

39 771

68x Přijaté příspěvky

358 317

přednášky

29 662

Dary fyzických osob

45 975

outdoor (výlety, víkedovky, tábory)

86 560

Petr Mikuš

5 500

dětské dny

15 997

MUDr. Lukáš Stejskal

5 100

partnerství

94

JUDr. Miloš Vašenda

5 000

vzdělávání

5 774

Filip Jančo

2 400

2 891

Kamil Raška

1 000

1 112 328

free klub

585 707

open kluby a outdoor

217 898

přednášky

308 723

53x Daně a poplatky

600

54x Ostatní náklady

11 664

12
2 160

kursové ztráty
dary
poplatky bankám

946

pojištění

8 546

Komentář k hospodaření:
Účetní jednotka vede účetnictví podle zákona
č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Účetní osnova je
koncipována tak, aby výstupy z účetnictví věrně
zachycovaly hospodaření jednotlivých činností i
celé organizace.
Lenka Petrušková
účetní

Alena Kajsturová (nepeněžní plnění)
dary členů sdružení

Dary právnických osob
Nadace Mezinárodní potřeby

Výnosy

2 500

312 342
219 916
53 026

Nadace OKD

18 200

Nadace Racek

8 000

Úřad práce

7 200

Nadace pro radost

5 000

Alena Kajsturová (nepeněžní plnění)

2 500

Křesťanský sbor Ostrava-Kunčičky

1 000

69x Provozní dotace

697 000

Statutární město Ostrava - Magistrát

465 000
5 000

Ministerstvo práce a sociálních věcí

97 000

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

80 000

Moravsko slezský kraj

50 000

Hospodářský výsledek (v Kč)

Spotřeba materiálu
Služby
Osobní náklady
Ostatní náklady

26 975

F-nadace

Statutární město Ostrava - ÚMOb Slezs. Ostrava

72%

6 530

open kluby (Junior klub, Exit klub, Čajovna)

52x Osobní náklady

20%

780

5 266

kancelář

1% 7%

110 254

37%

42%

0,3%
3%
18%

Tržby
Ostatní výnosy
Dary fyzických osob
Dary právnických osob
Provozní dotace

15

Partneři Pavučiny

Statutární město Ostrava
F-nadace

Nadace
Racek

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Úřad práce
Ostrava

Nadace
Mezinárodní potřeby

Křesťanský sbor

Nadace
pro radost

Nadace
OKD

Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
Moravskoslezský kraj podpora o rozvoj služeb
v sociálně vyloučených lokalitách MSK v rámci OP LZZ

Pavučina o. s. DEN

Pavučina o.p.s

Bořivojova 620/29, 718 00 Ostrava Kunčičky, www.pavucina.net

