
Výroční zpráva 2015

Pavučina o.p.s



Na co navazujeme
2001 – první volnočasový klub pro děti v Ostravě-Kunčičkách
2002 – první tábory, vznik Pavučiny občanského sdružení DEN 
(předchůdce Pavučiny o.p.s)
2004 – první zaměstnanec organizace
2006 – realizace prvních programů prevence na 2. stupni ZŠ
2007 – registrace sociální služby
2012 – rozvoj práce v Ostravě-Zábřehu ve spolupráci s BJB Ostrava
2013 – založení obecně prospěšné společnosti Pavučina o.p.s.
2014 -  realizace prvních programů prevence na 1. stupni ZŠ
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Kdo jsmeKdo jsme

Vize
Proměněná mladá generace

Poslání
Posláním společnosti je napomáhat duchovnímu, 
mravnímu, kulturnímu a všeobecně výchovnému 
působení na děti a mladé lidi zejména v 
moravskoslezském regionu a inspirovat je k 
smysluplnému a společensky odpovědnému 
přístupu k životu.

Cílové skupiny
Neorganizované skupiny dětí a mladých lidí z Ostravy a okolí ve věku 5-20 let, žáci ZŠ a SŠ na Ostravsku

ź Činnosti
Obecně prospěšnou činnost naplňuje společnost ve třech základních oblastech práce:

Sociální služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Free klub v Ostravě - Kunčičkách
Programy prevence rizikového chování na základních a středních školách na Ostravsku Etický kompas
Volnočasové aktivity (kluby, výlety, tábory, dětské dny) v ostravských čtvrtích Kunčičky a Zábřeh

ź

ź

ź
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ÚvodníkSprávný nadhled

V minulém roce jsme řešili některé zásadní strategické otázky týkající 
se způsobu fungování některých našich činností. Musel jsem si 
několikrát pokládat otázky, co je na naší práci cenné a podstatné. Až 
zpětně si uvědomuji, jak velkou výhodou je, když můžeme důvěřovat 
Pánu Bohu, který je nad všemi těžkostmi a problémy. Správný nadhled 
je pro rozhodování velmi důležitý. Věřím, že ten nebeský nadhled je 
ten nejlepší. Díky Bohu, který nám umožňuje dívat se ze správného 
nadhledu a nevzdat to, máte možnost si přečíst nové informace, kolika 
lidem se mohlo dostat naší pomoci, kdo mohl být osloven některým 
programem ve škole, kolik dětí mohlo prožít radost na klubech, 
táborech a dalších volnočasových aktivitách.
Jsem vděčný za tým spolupracovníků, kteří vytrvale konají obětavou a 
lidsky ne zcela doceněnou práci. Tímto i jim děkuji.

Děkuji Vám, že věnujete pozornost výroční zprávě, jejíž 
prostřednictvím Vás chci společně se svými kolegy seznámit s činností 
Pavučiny o.p.s. v minulém roce. Chci také hned na úvod poděkovat 
Vám všem, kteří jste v minulém roce jakýmkoli způsobem podpořili 
naši snahu o proměnu mladé generace v naší zemi. Pevně věřím, že 
vaše pomoc nebyla marná. 

Ing. Michal Vašenda
ředitel společnosti
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Kdo jsmeFree 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 v lokalitě Ostrava-Kunčičky bezpečný prostor, odbornou pomoc a podporu pro rozvoj 
osobnosti, a tím přispívat k jejich schopnosti samostatně řešit své problémy. Toto poslání naplňujeme základními 
činnostmi sociální práce. Během kontaktní práce pracovník s klientem buduje bližší vztah a prohlubuje důvěru. V 
intervenční činnosti pracovník učí klienta nebo skupinu klientů nějakým novým dovednostem, čímž zvyšuje jeho 
kompetence. Je to cílená aktivita, zaměřená na rozvoj psychosociálních dovedností. 

Během loňského roku jsme pomáhali dětem s přípravou do školy a snažili se je motivovat k smysluplným 
činnostem. S menšími dětmi jsme trénovali čtení, a pomocí her i matematiku. Procvičovali jsme jemnou motoriku při 
činnostech, jako je třeba háčkování nebo navlékání korálků. Od podzimu také zdobily okna klubovny barevné listy, které 
děti malovaly barvami na sklo.  Starší kluci často trénovali na klávesy a zpívali. V červnu pak vystupovali na Dětském dni v 
Kunčičkách a na akci Lidé lidem v centru Ostravy. Jeden klient se také zúčastnil pěvecké soutěže v Opavě, kde získal 2. místo. 
Vzhledem k velké návštěvnosti klubu jsme v loňském roce pozměnili otevírací dobu, nyní jsou více rozdělení mladší a starší 
klienti. Díky této změně se můžeme mnohem lépe a cíleněji věnovat jednotlivým skupinám.  Na začátku prázdnin jsme měli 
ve Free klubu zajímavý program - skupina mladých Korejců připravila pro děti program s písněmi, s divadlem, s kouzly, a 
také s ukázkou tradičních bojových sportů. Pro děti to byl zajímavý zážitek a ještě teď se ptají, kdy zase přijedou. 

Mgr. Šárka Babušíková, ak. mal Alice Bohuslavová, Miroslav Zonek

Počet uživatelů Počet otevíracích 
dnů 

Počet kontaktů 
(využití prostoru) 

Kontaktní práce Intervence 

111 142 2939 955 692 
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Kdo jsmePrevence na školách

Etický kompas
Programy prevence rizikového chování Etický kompas nabízí základním školám a osmiletým gymnáziím pomoc při 

realizaci preventivního programu a může vhodně doplnit výuku v jejich rámcových vzdělávacích plánech. Kompas je 
staletími prověřená topografická pomůcka pomáhající v prostorové orientaci. Etický kompas vychází ze staletími 
prověřených mravních principů a hodnot, jejichž zdrojem je biblické desatero, a pomáhá žákům zorientovat se v postojích, 
vztazích a složitostech každodenního života. Nabízíme komplexní program pro 1. a 2. stupeň. Základní ideou je aktivní 
zapojení posluchačů do průběhu programu. Podněcujeme aktivitu žáků vhodnými otázkami a příklady, ve kterých mají 
sami nacházet správné odpovědi na mravní a hodnotové otázky a tvořivě se podílet na jejich řešení. Děti se tak stávají 
aktivními spolutvůrci programu.

Přehled škol, kde byly realizovány  programy prevence: ZŠ - Kunčičky, ZŠ – Vratimov, ZŠ - Stará Bělá, ZŠ - Františka 
Formana, ZŠ a MŠ Bělský Les, ZŠ - Generála Píky, ZŠ a MŠ - Hošťálkovice, Prima škola Soukromá základní škola, spol. s r.o., ZŠ 
– Bohumínská, ZŠ – Košaře, ZŠ - Horymírova , ZŠ – Chrjukinova, ZŠ - MUDr. Emílie Lukášové, ZŠ – Krestova, ZŠ – 
Volgogradská, ZŠ – Gajdošova, ZŠ-Hrdličky, ZŠ - Velká Polom, ZŠ - Beneše Bohumín,  ZŠ - Petrovice u Karviné, ZŠ – Paskov, 
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Obchodní akademie a VOŠ sociální, MŠ a ZŠ s polským vyučovacím jazykem Karviná

 Program pro: Počet programů Počet přednáškových hodin (45“) Počet oslovených žáků 

1. stupeň ZŠ 129 258 2361 

2. stupeň ZŠ 147 294 3180 

Celkem 276 552 5541 

 



Programy v roce 2015
Programy prevence jsou v současnosti nejrychleji rostoucí oblastí práce Pavučiny. V roce 2014 jsme začali 

realizovat programy pro 1. stupeň ZŠ, které se plně rozběhly během minulého roku. Kapacitu naší lektorské práce na 2. 
stupni ZŠ rozšířila  externí spolupracovnice Ing. Dana Eliášová, která se od začátku roku 2016 stala zaměstnancem. Pro 
nový školní rok 2015/2016 byl školám nabídnut upravený komplexní program primární prevence rizikového chování 
nově pojmenovaný Etický kompas. Také jsme školám nabídli speciální programy pro 1. a 2. stupeň k 600. výročí upálení 
Jan Husa. Průběžně se připravujeme na certifikaci programů MŠMT.

Během uplynulého období jsem prožil na školách mnoho zajímavých okamžiků a taktéž jsem měl mnoho 
rozhovorů se studenty. Zde je jen střípek zmíněných situací. V tématu Image & charakter pokládám otázku, kdo z děcek je 
upřímně spokojený se svým tělem – vzhledem. V jedné třídě byla holka jménem Katka, která má fyzický handicap a tím 
jsou kratší ruce, se kterými moc nehýbe, a jedna kratší končetina. Ta dívka má velmi milý a radostný obličej. S učením ji 
pomáhá asistentka. Když děcka měly zvednout ruce a vyjádřit tím spokojenost, tak ona byla jedna ze tří lidí, kteří zvedli 
ruku (nechala si zvednout ruce). Bylo to silné svědectví pro ty, kteří řeší mindráky a sebepřijetí. Ta holka byla prostě 
spokojena sama se sebou a přitom by mohla nadávat. Chce být psycholožkou.

Ing. Dana Eliášová, Blanka Vašendová Dis., Ivo Neuvirt
Postřehy lektorů

Ivo Neuvitrt

7



8

Kdo jsmeVolnočasové aktivity
Open kluby

Jsou to otevřené volnočasové kluby pro děti a mladé lidi ve věku od 6 do 20 let, probíhající v době školního roku. 
Náplní klubů jsou převážně organizované programy (hry, diskuse, písničky …), jejichž součástí bývá určité mravní nebo 
etické poselství vycházející z křesťanských hodnot. Tyto aktivity doplňují tábory v době školních prázdnin, víkendové 
pobyty, výlety a dětské dny.

Junior klub
Je pravidelný volnočasový klub pro děti od 6 – 12 let každých 14 dní v pátek od 14:30 do 15:30 předně z místní komunity 
Ostrava-Kunčičky. Každé setkání má nějaké dané téma a k tomu jsou přizpůsobeny hry, soutěže, písničky, výroba a taktéž 
krátké zamyšlení jako inspirace pro život dětí. Na konci klubu si mohou děti vytočit na kole štěstí nějakou drobnou odměnu.
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Čajka pod jasanem

Exit klub

Otevřený klub mladých lidí 15 – 20 let, kteří se pravidelně scházejí každých 14 dní v pátek od 18:00 do 21:00. 
Kromě pití lahodných čajů a chroustání různých dobrot je zde prostor si povídat a zahrát různé týmové a zážitkové hry. 
Část programu patří sledování TV pořadů Exit 316, Za obzorem a následné diskusi k etickým tématům. Součástí setkání 
jsou i zajímaví hosté, kteří v životě prožili něco silného. 

Klub se odehrává každý týden ve čtvrtek v Ostravě-Zábřehu. Na klub přicházejí mladí lidé z přednášek (6. – 8. 
třída), kteří byli osloveni našimi lektory v programech primární prevence. Každé klubové setkání má své téma, které řeší 
dospívající (vztahy, rodina, dospívání, životní hodnoty, závislosti, atd.). Na začátek se hrají různé hry, venku, či vevnitř, 
poté probíhá s malým občerstvením sledování jednoho dílu Exit 316 s následnou diskusí.
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Ohlédnutí za klubovou činností
V Junior klubu se děti se těší na písničky, rády vyrábějí, jsou nadšené z příběhů. Blanka Vašendová často používá při 

lekcích maňáska (opici Máňu) a tak si získává dětskou pozornost. V první polovině roku nám velmi pomohla studující 
brigádnice Beáta Pituchová, která již mnoho let chodila do Čajky a pomáhala na táborech.

Na některá setkání Čajky pro jasanem přišlo hodně mladých lidí pozvaných během programů na školách. Setkání 
mývají určené téma (např. identita, odpuštění, konflikty, s tebou mě nebaví svět…), ke kterému pouštíme TV pořad Exit 316 
– Mise. Součástí čajovny je „horké křeslo“, kde sedí vždy někdo s účastníků a odpovídá na otázky ostatních.

Do Exit klubu chodí děti rády a pravidelně, počet se mírně zvětšuje. Děti využívají čas ještě před a po klubu k 
soukromým rozhovorům a sdílením.

Od září se začal v Ostravě - Zábřehu rozvíjet nový volnočasový klub Závora. Je určen pro děti 7-11 let z okolí. Vedou 
ho mladí dobrovolníci. Velká část práce i v ostatních klubech je závislá na nezištné práci dobrovolníků.
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Kdo jsmeOutdoorové aktivity
Jsou to volnočasové aktivity jako např. jednodenní výlety, cyklovýlety, víkendové pobyty, tábory a dětské dny. 

Pořádáme je během celého roku. 

Střípky z táborů
Tématem jarního tábora „ICE DAYS“ byl výcvik záchranářů pro záchrannou misi zříceného letadla. Děti si prošly 

zdravotním výcvikem, stavěly ve skupinách dvoumetrový model letadla, luštily tajné kódy, hledaly černé skříňky. Taktéž 
měly možnost slyšet každé ráno příběhy o biblických záchranářích.

Na letním táboře „Farmáři“ se vše točilo okolo zvířat a zahradnických dovedností. Zúčastnilo se 21 dětí ve věku 6-14 
let, které byly rozděleny do 3 skupin. Každá skupina dostala 7 bílých myší jako počátek jejich farmaření. Myši měl každý tým 
ve velké plastové krabici a děti byly z těchto zvířátek nadšeni. U myší to nezůstalo a po stavbě kurníku a ohrady přibyly do 
naší farmy 3 slepice, 2 ovečky a 1 koza. O zvířata se týmy střídavě staraly. Kromě toho bylo připraveno mnoho dovedností, 
bojovek a jiných aktivit, kde mohly děti rozvíjet kreativitu, odvahu a spolupráci. 

Termíny Akce Počet dnů Počet dětí Počet členů týmu 

10. 1. Výlet Lysá hora (Beskydy) 1 5 2 

13. - 16.2. Snowboard camp 15-20 let (Beskydy, Huslenky) 5 8 5 

14. - 18. 2. Jarní tábor ICE DAYS - tajemství letu N316 6 – 12 let 4 21 5 

18. - 22. 2.  Relax camp pro 15-20 let (Vsetín – Nivy) 4 15 2 

20. 6. Dětský den (Ostrava – Kunčičky) 1 65 24 

17. - 26. 7.  Letní tábor Farmáři pro 6-14 let (Beskydy, obec Košařiska) 10 17 8 
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Dětský den
 V sobotu 20. 6. jsme pořádali pro děti z Kunčiček Dětský den. Počasí nám připravilo různá překvapení, ale děti se 
nenechaly odradit a v dešti absolvovaly všechny soutěžní disciplíny. Bohužel jich bylo díky počasí méně, než by jinak 
přišlo. I tak si užily skákacích hradů, kde voda cákala všude kolem. Silným magnetem byla zvlášť pro kluky účast 
motorkářů z klubu Road 146.



14

Kdo jsmeO Pavučině

Statutární orgán - ředitel:  Ing. Michal Vašenda

Správní rada: Ivo Neuvirt, předseda správní rady
Ing. Ján Fifík, člen správní rady
Mgr. Martina Stavjaníková, člen správní rady

Dozorčí rada: Lenka Neuvirtová, předseda dozorčí rady
Radomír Janíček, člen dozorčí rady
Blanka Vašendová, člen dozorčí rady

Zakladatelé: PAVUČINA Občanské sdružení DEN pobočka 
Ostrava IČ: 75027488, Ivo Neuvirt, Lenka Neuvirtová, Ing. Ján Fifik, 
Blanka Vašendová Dis.,  Ing. Michal Vašenda

Pavučina o.p.s. je obecně prospěšná společnost založená dne 22. 10. 2013 podle zákona č.248/1995 Sb. obecně 
prospěšných společnostech, vedená v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Ostravě oddíl O, 
vložka 1220. IČ:02243 041
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Zaměstnanci:
Ing. Michal Vašenda – ředitel společnosti (úvazek 1,0)
Ivo Neuvirt – vedoucí lektor PPRCH, vedoucí volnočasových aktivit (úvazek 1,0)
Mgr. Šárka Babušíková – vedoucí sociální služby, sociální pracovník (úvazek 0,65)
ak. mal. Alice Bohuslavová – pracovník v sociálních službách (úvazek 0,6)
Miroslav Zonek - pracovník v sociálních službách (0,45)
Blanka Vašendová Dis. – lektor PPRCH pro 1. stupeň ZŠ, pracovník volnočasových aktivit (0,5)
Alena Bystroňová – pracovník úklidu (DPP 82 hod/rok)

Externí spolupracovníci:
Ing. Dana Eliášová – lektor PPRCH pro 2. stupeň ZŠ, pracovník volnočasových aktivit 
Lenka Petrušková – účetní 
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Kdo jsmeHospodaření

AKTIVA k 1.1.2015 k 31.12.2015

Dlouhodobý majetek celkem 0 0

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 0

Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

Oprávky k dlouhodobému majetku 0 0

Krátkodobý majtek celkem 460 428

Zásoby celkem 2 0

Pohledávky celkem 11 0

Krátkodobý finanční majetek celkem 341 426

Jiná  aktiva  celkem 106 2

Aktiva celkem 460 428

PASIVA

Vlastní zdroje celkem 300 311

Jmění celkem 0 300

Výs ledek hospodaření celkem 300 11

Cizí zdroje celkem 1 160

Rezervy celkem 0 0

Dlouhodobé závazky celkem 0 0

Krátkodobé závazky celkem 155 117

Jiná  pas iva  celkem 5 0

Pasiva celkem 460 428

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (tis. Kč) Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

NÁKLADY

Spotřebované nákupy celkem 136 136

Služby celkem 284 284

Os obní náklady celkem 1330 1330

Daně a  poplatky celkem 0 0

Os tatní náklady celkem 66 66

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 0 0

Poskytnuté příspěvky celkem 0 0

Daň z příjmu celkem 0 0

Náklady celkem 1816 1816

VÝNOSY

Tržby za  vlastní výkony a  za  zboží celkem 347 347

Změny s tavu vni troorganizačních zásob celkem 0 0

Aktivace celkem 0 0

Os tatní výnosy celkem 2 2

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 0 0

Při jaté příspěvky celkem 423 423

Provozní dotace celkem 1055 1055

Výnosy celkem 1827 1827

Výsledek hospodaření před zdaněním 11 11

Daň z příjmů 0 0

Výsledek hospodaření po zdanění 11 11



Výnosy (v Kč) 1 826 668   

60x Tržby za vlastní výkony a za zboží 347 253             

free klub (individuální projekt MSK) 171 140 

open kluby a outdoor 110 979 

programy prevence 65 134 

64x Ostatní výnosy (úroky z bankovních účtů) 1 574                 

68x Přijaté příspěvky 422 591 

Dary fyzických osob 111 238 

  Vašenda Miloš JUDr. 43 000 

  Stejskal Lukáš MUDr. 12 000 

  Mikušová Rút 12 000 

  Neuvirt Ivo 11 100 

  Jiyun Jang 6 360 

  Kuklínek Jan Mgr. 6 000 

  Mikuš Petr 6 000 

  Stavjaníková Martina Mgr. 3 300 

  Vašenda Michal Ing. 2 600 

  Fifík Ján Ing. 2 500 

  Jančo Filip 2 400 

  Raška Kamil 1 500 

  Javora Petr Ing. 1 278 

  Pidra Samuel 1 200 

  Alena Kajsturová (nepeněžní plnění) 2 500 

Dary právnických osob 311 353 

  Nadace Mezinárodní potřeby 178 800 

  F-nadace 124 553 

  AcelorMittal 8 000 

69x Provozní dotace 1 055 250 

  Statutární město Ostrava - Magistrát 530 000 

  Moravskoslezský kraj 370 000 

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 116 000 

  Úřad práce 29 250 

  Statutární město Ostrava - ÚMOb Slezská Ostrava 10 000 
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Náklady (v Kč) 1 815 705   

50x Spotřeba materiálu 135 628 

free klub 20 958 

open kluby a outdoor 86 904 

programy prevence 27 766 

51x Služby (cestovné, ostatní služby) 284 049 

free klub 124 072 

open kluby a outdoor 114 254 

programy prevence 45 723 

52x Osobní náklady 1 329 505 

free klub 664 677 

open kluby a outdoor 253 353 

programy prevence 411 475 

53x Daně a poplatky 100 

free klub 100 

54x Ostatní náklady 66 423 

free klub 5 319 

open kluby a outdoor 2 415 

programy prevence 58 689 

Hospodářský výsledek (v Kč) 10 963     

73%

16%

7%4%

Procentuální rozdělení nákladů podle typu

Procentuální rozdělení nákladů podle činností

45%

25%

30%

Procentuální rozdělení výnosů podle zdrojů

19%

6%

17%

58%

Komentář k hospodaření:
Společnost vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 
Sb. o účetnictví. Účetní osnova je koncipována tak, 
aby výstupy z účetnictví věrně odráželi hospodaření v 
jednotlivých oblastech veřejně prospěšných činností. 
Hospodaření společnosti skončilo v mírném 
přebytku, který bude použit k financování činností v 
roce 2016.
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BJB Ostrava
Křestanský sbor

Ostrava-Kunčičky

Partneři

Dobrovolníci
Mirko Neuvirt, Miloslav Diatka, Bc. Petra Mecnerová, Adéla Bohuslavová, Michala Orlíková, Barbora Pituchová, Beáta Pituvchová, 
Roman Jeřábek, Tomáš Fiurášek, Daniela Baranová, Denisa  Šimíčková, Šárka Míková, Jírka Szabo, Martin Vávra, Pavlína Bolvanová, 
Simona Kalejová, Eliška Kulmová, Katka Němečková, Tomáš Mróz, Matěj Siemko, Radek Konečný, David Sirota, Nela Kuklínková, 
Matěj Sonnenschein, Kristina Molatová.
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