Pavučina o.p.s.

Výroční zpráva 2016

Kdo 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.

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
2015 - založení volnočasového klubu Závora pro děti 6 - 11 let

Cílové skupiny
Neorganizované skupiny dětí a mladých lidí z Ostravy a okolí ve věku 5-20 let, žáci ZŠ a SŠ na Ostravsku
Hlavní oblasti práce
Obecně prospěšnou činnost naplňuje společnost ve třech základních oblastech práce:
ź Sociální služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Kunčičkách
ź Programy prevence rizikového chování na základních a středních školách na Ostravsku
ź Volnočasové činnosti - klubové a outdoorové aktivity
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Čas k zastavení
Máte rádi oslavy? Já se je učím mít rád. Ještě nedávno jsem je bral
ztrátu času. Myslel jsem si: "Vždyť místo vysedávání na oslavách
se dát udělat spousta jiné práce. "
Při čtení Bible jsem vypozoroval důležitou věc. Pán Bůh chce,
abychom se občas zastavili. V Bibli, ve 23.
kapitole 3. knihy Mojžíšovy, je tehdejším
I z ra e l i t ů m p ř i ká zá n o, a b y d o d r žo va l i
Hospodinovy slavnosti. Těch svátků je během
roku několik a mají jeden společný znak:
"Nebudete dělat žádnou práci." Chápu smysl
těchto slavností mimo jiné v tom, že Pán Bůh
chce, abychom se zastavili, ohlédli se za naší
prací a životem a uvědomili si, co vše už Pán Bůh
skrze nás učinil.
Náš tým měl možnost k takovému zastavení
počátkem února tohoto roku, kdy jsme si mohli
odpočinout na společném výjezdu do Beskyd a
podívat se na výsledky naší práce v minulém
roce. A vidíme, že je co oslavit. Radujeme se
společně v týmu z toho, co vše se v roce 2016 dělo, a
předkládáme to Vám ve výroční zprávě. Děkuji Vám za podporu
naší práce.
Ing. Michal Vašenda
ředitel společnosti

Úvodník
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Hlavní
oblasti práce
Kdo jsme
Sociální služba
Free klub - nízkoprahové zařízení pro dětí a mládež
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.
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Práce na školách
Všeobecná primární prevence Etický kompas,
programy pro tmelení třídního kolektivu a
programy ze série Duchovní dědictví
Program 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.
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.

Volnočasové aktivity
Kluby, výlety, tábory
Provozujeme 4 volnočasové kluby pro děti a mladé lidi ve
věku 6 - 20 let v Ostravě-Zábřehu a Ostravě-Kunčičkách.
Náplní klubů jsou převážně organizované programy (hry,
diskuse, písničky …), jejichž součástí bývá mravní či etické
poselství vycházející z křesťanských hodnot a zásad.
Na tyto aktivity navazují tábory v době školních prázdnin,
víkendové pobyty a výlety. Jsou koncipovány
k přirozenému formování dovedností, vědomostí a
návyků směrující k získání zdravého sebevědomí - něco
jsem, něco dokážu. Využíváme přírodu jako nejlepší
učebnu, atraktivní sporty a silné zážitkové programy, ve
kterých musí děti aktivně řešit úkoly a učit se
spolupracovat v týmu. Každoročně pořádáme také
dětské dny, kterých se primárně účastní děti z lokality
Ostrava - Kunčičky.
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Free
klub
Kdo jsme
Během roku 2016 navštěvovali Free klub více chlapci než děvčata. Motivovali jsme je hlavně ke smysluplnému
trávení volného času. U těch mladších (6-10 let) jsme podporovali jejich zájem o hru ve stolním tenise. U hry se kromě
pohybové zdatnosti, trpělivosti, vytrvalosti, poslušnosti a jiných vlastností, učili také vzájemné ohleduplnosti, schopnosti
domluvit se bez hádek, nekřičet po sobě, apod. Vždy se sešlo více kluků, kteří chtěli hrát, a tím vznikaly konflikty, které
museli řešit. Vzájemné vztahy a konflikty se učili řešit i v jiných oblastech života (např. vztahy holky x kluci).
Kromě stolního tenisu měli velký zájem o tisk omalovánek, které si vyhledávali na internetu, vytiskli a pak vybarvovali. V
této činnosti u nich došlo k velkému posunu od toho, kdy nevěděli, co si vybrat a jak s obrázkem dále pracovat, až po
naprosto samostatné vyhledávání a ukládání souborů k tisku bez pomoci vedoucího. Naučili se tak schopnosti rozhodnout
se, co chtějí, a také dovednosti práce s internetem a textovým editorem. Kromě jiného jsme jim pomáhali s přípravou do
školy, pomáhali psát domácí úkoly a procvičovali čtení.
Starší klienti využívali nabídku bezpečného prostoru, ve kterém trávili čas převážně hrou na klávesy, zpěvem a hrou
stolního tenisu. Měli jsme příležitosti řešit společně jejich osobní problémy. Někteří po prázdninách nastoupili na učiliště a
prožívají první boje "o přežití", jiní mají už vlastní zkušenosti s problémy, které vznikají poté, co předčasně ukončí školu a
nevyučí se (žádný řád v životě, nadbytek volného času a nudy, žádná práce, dluhy, užívání drogy, trestná činnost). Měli jsme
mnoho rozhovorů na tato témata. Snažili jsme se klienty vést k tomu, aby se nevyhýbali zodpovědnosti a aby své problémy
řešili včas a vhodným způsobem dříve, než narostou do těžko zvládnutelných rozměrů.
Mgr. Šárka Babušíková, ak. mal Alice Bohuslavová, Miroslav Zonek
Počet uživatelů
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110

Počet otevíracích
dnů
140

Počet kontaktů
(využití prostoru)
2916

Kontaktní práce

Intervence

484

1100

Free klub podpořil Moravskoslezský kraj z dotací v programu na podporu poskytování sociálních služeb z kapitoly 313 –
MPSV státního rozpočtu a v programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních
služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2016.
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Prevence
Kdo jsme na školách
Méně slov, více zážitků.
To je motto současného dění v práci na školách.
Na ostravských školách bylo realizováno 311 dvouhodinových programů, což je 85% ze všech realizovaných programů naší
organizace v roce 2016. Splnili jsme téměř daný cíl (320 programů)) o počtech programů na ostravských školách.
Naplňovali jsme tak naši strategii věnovat maximum kapacit ostravským školám. Dále jsme pokračovali v přípravě na
certifikaci programů. Tato příprava však vyžaduje čím dál více kapacit, které se nám bohužel nedaří dostatečně vyčlenit.
Proto jsem nenaplnili dílčí cíl, dokončit přípravu a realizovat certifikační proces našich programů u NÚV. Dařilo se navazovat
na programy v dalších projektech. Během roku bylo realizováno asi 25 rozsáhlejších kontaktů zejména během nebo po
programech. Několik kontaktů pokračovalo i pomocí el. komunikace, návazného setkání, či pozvání na kluby.
Programy pro:
1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Počet programů
128
241
369

Počet přednáškových hodin:
256
482
738

Počet oslovených žáků:
2653
4653
7306

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,
SOŠ AHOL, ZŠ – Porubská,
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Vždy mne těší, že se často děti chtějí bavit o přestávce na dané téma. Některé děti mi občas napíší email, kde jim
odpovídám na různé dotazy, nebo mi zavolají. Je fajn, že na ně můžeme takhle působit. Učitelé sice říkají, že některé děti
přijdou domů a jsou zase špatně ovlivněny rodiči, kteří se o ně nestarají nebo nezajímají. Já si však říkám, že nejsme
schopni zachránit a ovlivnit všechny, ale aspoň některé.

Blanka Vašendová
Jedna žákyně napsala: Prezentace se mi líbila a upřímně řečeno, přednes byl zábavný a poučný a také výklad,
povídání bylo „bohaté“. Ivo Neuvirt je opravdu skvělý v těchto akcích a každý by si ho měl aspoň jednou poslechnout
na jakékoliv téma. Já s tím mám zkušenosti, protože moje nevlastní sestra je HIV pozitivní. Ale hlavně u vztahů mi to
přišlo blízké, jelikož je lepší si „to“ nechat pro toho jediného člověka, se kterým budete trávit zbytek života.
Je to jedna z mnoha zpětných vazeb, které po programech dostávám a tak jsem rád, že to má stále význam a smysl
pro formování mladé generace.

Ivo Neuvirt
Reakce žáků na preventivní programy na školách mi stále naznačují , že mohou žákům pomoct v jejich
zdravém rozvoji. Žákyně z 6. ročníku: Naučila jsem se, jak se mám chovat před kamarády. Zaujalo mě, že jsme to tam
probírali otevřeně. Díky tématu Předsudky už nebudu lidi soudit podle toho, jak vypadají. Žák z 7. ročníku: Na
programech se mi líbilo to, že konečně se cítím dobře takový, jaký jsem. A teď už vím, že na vzhledu nezáleží a můžu
být takový, jaký jsem, a že to, co vypustím z pusy, může i hodně zranit.

Dana Eliášová

9

Volnočasové
aktivity
Kdo jsme
Junior klub
Tento klub pro děti 5-11 let probíhá již mnoho let v Ostravě-Kunčičkách. Klub má svoje „schéma“, kdy v první části klubu se
hrají společné hry, pak následuje občerstvení a písničky. Následuje krátké vyučování, které vychází z biblických hodnot a je
praktické pro život. Realizovali jsme několik párty programů (12.2. Valentinská párty, 25.3. Velikonoční párty, 1.7.
prázdninová párty, 2.12. mikulášská párty, 16.12 vánoční párty). Na konci klubu si děti vždy vytočily na kole štěstí nějakou
drobnou odměnu (bonbón, tatranku, věcnou odměnu). Od září 2016 došlo k obměně týmu starajícího se o provoz klubu.
Závora
Klub Závora v Ostravě-Zábřehu, který začal fungovat v září 2015, se během minulého roku dále formoval. Cílem klubu bylo
utvořit jádro dětí, které budou pravidelnými účastníky. Klub se díky nasazení 3 dobrovolníků uskutečňoval každý týden,
dokonce i během prázdnin, i když ne vždy děti dorazily. Podařilo se profilovat vhodnou cílovou skupinu, které se v 2.
polovině roku přizpůsobil program i čas samotného klubu. Hlavní náplní byly nejrůznější skupinové hry, kde si děti rozvíjely
svoje sociální dovednosti. Protože děti docházely spontánně, bylo snahou hlavního koordinátora kontaktovat rodiče, aby
věděli, kam jejich děti chodí. V podzimním a zimním období se ustálila skupina asi pěti dětí, kterou na klub přivádějí rodiče
a pak pro ně přicházejí po skončení klubu. Po vyhodnocení prvního roku fungování se připravuje zpestření programu o nové
hudební a dramatické činnosti.

10

Exit klub
Každé setkání klubu má své téma, na kterém je postaven celý program. Témata klubu byla např. Kluci a holky, rozdíl mezi
nimi, sex, důvěra, bolest, odsuzování, víra, radost, rozvod, modlitba zlomená srdce, jiná dimenze, láska, přátelství,
konflikt, odpouštění. V první části se hrají různé hry, venku, či vevnitř. Ve druhé části bylo malé občerstvení a sledování TV
pořadu Exit 316, které souvisí s tématem klubu. Do klubu přicházely děti, které byly osloveny v rámci programů primární
prevence v nedaleké škole.
Čajka pod jasanem
V první části klubu se hrají společné hry (aktivity, larpy), dále pokračuje tematický program a pak probíhá diskuse. Téma
Čajky bylo propojeno s TV pořadem Exit 316 misi. V loňském roce byla v Čajce tato témata: ztracený svět, soupeření,
naslouchání, jít za svým snem, jsem blázen a neléčím se, zachraň se, kdo můžeš. Byla realizována Havajská párty, kde
přišel host, americký občan z Havaje. Také jsme měli hosta, který hovořil na téma zajetí okultismu. Do přípravy klubu byli
zapojeni 3 dobrovolníci, kteří před klubem chystají místnost, občerstvení a hry.
Přehled realizovaných volnočasových klubů
Klub

Věková
skupina

Termíny realizace

Místo realizace

Počet
setkání

Počet
kontaktů

Junior klub

6-10 let

1x za 14 dní pátek 14:00 - 15:30

Bořivojova 620/29 O-Kunčičky

20

175

Závora

7 -11 let

každý týden pondělí 16:30 - 17:30

Závoří 32/101 Ostrava-Zábřeh

48

254

EXIT klub

12-14 let

1x za 14 dní čtvrtek 16:00 - 17:30

Závoří 32/101 Ostrava-Zábřeh

18

136

Čajka pod Jasanem

15-20 let

1x za 14 dní pátek 17:00 - 21:00

Závoří 32/101 Ostrava-Zábřeh

18

210
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Volnočasové
kluby a tábory
Kdo jsme
Outdorové aktivity
Tábory v době jarních školních prázdnin
Jarní tábor měl název "Po stopách Yettiho" a na několik dní jsme se stali členy himalájské expedice, pátrající po stopách
tajuplného tvora. Bylo připraveno mnoho her a aktivit, kde mohly 4 týmy nejen měřit vzájemné síly, ale také rozvíjet své
schopnosti a svou kreativitu. Sedmičlenný tým vedoucích a dvě kuchařky pečovali o výpravu, jak nejlépe mohli. Zimní
radovánky jsme si užili jen jeden den na tajícím sněhu, ale za to bláto a mokro nahrávalo čtyřkolce Hondě, která se stala
nejen pro kluky velice atraktivním zážitkem. Pozvali jsme hosta, který zpestřil tábor svou prezentací o Aljašce.
Jarního tábora pro starší od 14 let se zúčastnilo 5 mladých lidí. Menší zájem a odhlášky z důvodu nemoci přinesly na tábor
rodinnou atmosféru. Mohli jsme mít osobnější rozhovory a přirozeně se v menším počtu zjednodušily i organizační
záležitosti. Vydováděli jsme se nejen na čtyřkolce, ale také u různých her a soutěží. Tematický program byl s názvem „Na
útěku“ a zabývali jsme se útěkem před zodpovědností a realitou. Účastníci se aktivně podíleli na chodu tábora. Zpestřením
byl host, který mluvil o své cestě ze závislosti na drogách a o svobodě.
Letní tábor Western camp
V letním táboře jsme se přesunuli do předminulého století, do amerického Texasu na hranicích s Mexikem ve vesnici Del
Rio, kde jsme se postavili zlu představovanému desperáty, kteří ničili naši vesnici. Inspiroval nás film Sedm statečných, a to
nejen při hrách a aktivitách, ale také při dopoledním zamyšlení nad životními postoji jednotlivých postav. Program tábora
byl pestrý. Děti hned v úvodu dostaly klobouky, vesty, pušky na gumičky, na jejichž výrobě se podílelo mnoho dobrovolníků.
Děti si vyráběly pouzdra na zbraně a další kovbojské vybavení. Také zažily dobrodružství při střelbě, hledání desperátů, lovu
divokých koní a nakonec při cestě za osvobozením unesených vedoucích. Jedna dívka po návratu napsala, že nejhorší to
bylo v noci, protože se nic nedělo.
Ivo Neuvirt
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Dětský den
Oproti loňskému roku, kdy nás pronásledoval déšť, byl letošní v pořadí 12. Dětský den mimořádně pohodový. Počasí bylo
nádherné a děti si všechny atrakce a soutěže pořádně užily. Na louce byla pro ně připravena obří skluzavka, trampolína a
soutěže jako např. skákání v pytli, střelba ze vzduchovky a mnoho dalších. V parčíku před budovou Křesťanského sboru si
děti vyzkoušely různé aktivity jako slalom na koloběžce, zatloukání hřebíků nebo kreslení na chodník na téma Kamarád. U
vstupu na zahradu byly připraveny lavičky a stánek s kofolou, kde se mohly děti i rodiče občerstvit. Byla zde také možnost
koupit si náramky z korálků, které vyrobily děti z NZDM Free klub. Součástí kulturního programu byly romské tance zatančil je taneční soubor ze školní družiny – a dále koncert křesťanského rappera Mc Darce. Na závěr děti dostaly odměny.
Alice Bohuslavová
Přehled realizovaných volnočasových outdoorových aktivit
Termín
9.1.
20. - 24. 2.
24. - 28. 2.
18. 6.
17. – 26.7.
27.7.
28.7.

Akce
výlet Lysá Hora 8-20 let
jarní tábor Po stopách Yettiho 6-13 let (Vsetín-Nivy)
jarní tábor Relax camp 14-18 let (Vsetín-Nivy)
dětský den 2-12 let (Ostrava - Kunčičky)
Letní tábor Westerncamp pro 6-14 let (Beskydy, Košařiska)
cyklovýlet k Hlučínskému jezeru 12 -18 let (Hlučín)
výlet dětský ranč Hlučín 6-14 let (Hlučín)

Počet dnů Počet dětí Počet členů týmu
1
4
2
4
25
9
4
6
4
1
111
25
10
40
13
1
4
2
1
15
3
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O
Pavučině
Kdo
jsme
Pavučina o.p.s. je obecně prospěšná společnost založená dne 22. 10. 2013 podle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně
prospěšných společnostech. Je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Ostravě
oddíl O, vložka 1220, IČ: 02243 041.
V říjnu 2016 skočil 3-letý mandát členům správní a dozorčí rady. Zakladatelé zvolili nové člen obou rad.
Do 22.10. 2016
Předseda správní rady Ivo Neuvirt
Člen dozorčí rady
Ing. Ján Fifik
Člen dozorčí rady
Mgr. Martina Stavjaníková

Od 22.10. 2016
Mgr. Martina Stavjaníková
Daniel Perdoch
Milan Michálko

Do 22.10. 2016
Předseda dozorčí rady Lenka Neuvirtová
Člen dozorčí rady
Radomír Janíček
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Marek

Od 22.10. 2016
Ing. Jiří Marek
Radomír Janíček
Mgr. Jarmila Prášková

Statutární orgán - ředitel

Ing. Michal Vašenda

Členové správní a dozorčí rady pracovali v orgánech
společnosti bez nároku na odměnu.
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Lidé v Pavučině
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 práce (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)
Ing. Dana Eliášová – lektor PPRCH pro 2. stupeň ZŠ, pracovník volnočasových aktivit (0,5)
Alena Bystroňová – pracovník úklidu (DPP 82 hod/rok)
Externí spolupracovníci:
Lenka Petrušková – účetní
Martin Lisník - supervizor
Spolupracovníci v BJB Ostrava:
Ing. Dana Eliášová - Exit klub, Čajka
Ing. Jiří Marek - Exit klub
Lenka Siemková - Závora
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Hospodaření
Kdo jsme
Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč)
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (tis. Kč)
AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Dl ouhodobý nehmotný ma jetek cel kem
Dl ouhodobý hmotný ma jetek cel kem
Dl ouhodobý fi na nční ma jetek cel kem
Oprá vky k dl ouhodobému ma jetku
Krátkodobý majtek celkem
Zá s oby cel kem
Pohl edá vky cel kem
Krá tkodobý fi na nční ma jetek cel kem
Ji ná a kti va cel kem
Aktiva celkem
PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Jmění cel kem
Výs l edek hos poda ření cel kem
Cizí zdroje celkem
Rezervy cel kem
Dl ouhodobé zá va zky cel kem
Krá tkodobé zá va zky cel kem
Ji ná pa s i va cel kem
Pasiva celkem
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k 1.1.2016 k 31.12.2016

0
0
0
0
0
460
2
11
341
106
460

0
0
0
0
0
428
0
0
426
2
428

300
0
300
1
0
0
155
5
460

311
300
11
160
0
0
117
0
428

NÁKLADY
Spotřebova né ná kupy cel kem
Sl užby cel kem
Os obní ná kl a dy cel kem
Da ně a popl a tky cel kem
Os ta tní ná kl a dy cel kem
Odpi s y, proda ný ma jetek, tvorba rezerv
Pos kytnuté přís pěvky cel kem
Da ň z příjmu cel kem
Ná kl a dy cel kem
VÝNOSY
Tržby za vl a s tní výkony a za zboží cel kem
Změny s ta vu vni troorga ni za čních zá s ob cel kem
Akti va ce cel kem
Os ta tní výnos y cel kem
Tržby z prodeje ma jetku, zúčtová ní rezerv
Při ja té přís pěvky cel kem
Provozní dota ce cel kem
Výnos y cel kem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Da ň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění

Činnost
Hlavní

Celkem

136
284
1330
0
66
0
0
0
1816

136
284
1330
0
66
0
0
0
1816

347
0
0
2
0
423
1055
1827
11
0
11

347
0
0
2
0
423
1055
1827
11
0
11

Náklady (v Kč)
50x Spotřeba materiálu

1 990 218

Výnosy (v Kč)

2 012 533

130 412

60x Tržby za vlastní výkony a za zboží

free klub

21 166

free klub (konference PS NZDM MSK)

volnočas

99 021

volnočas

155 737

10 225

programy prevence

124 260

programy prevence

39 780

51x Služby (cestovné, ostatní služby)

321 047

64x Ostatní výnosy (úroky z bankovních účtů)

free klub

130 694

68x Přijaté příspěvky

545 965

volnočas

130 040

Dary fyzických osob

116 330

programy prevence

60 313

52x Osobní náklady

1 478 183

Babušíková Šárka Mgr.
Barči Miroslav

2 000

volnočas

228 803

Fifik Ján Ing.

1 500

programy prevence

596 215

Jančo Filip

2 400

310

Jiyun Jang

2 470

310

Kuklínkovi

60 266

Mikušová Rút

4 386

Mikuš Petr

1 500

volnočas

3 496

Neuvirtovi

9 200

52 384

Krzystková Pavlína
Raška Kamil

Komentář k hospodaření:
Společnost vede účetnictví podle zákona č. 563/1991
Sb. o účetnictví. Účetní osnova je koncipována tak, aby
výstupy z účetnictví věrně odrážely hospodaření v
jednotlivých oblastech veřejně prospěšných činností.
Společnost v minulém roce nadále rozvíjela svoji
činnost, zejména v oblasti programů prevence na
školách.
S rozvojem byl spojen také meziroční růst nákladů o cca
10% . Byly zabezpečeny dostatečné výnosy k udržení a
rozvoji obecně prospěšné činnosti společnosti. Díky
dlouhodobé strategii budování různorodého portfoliu
výnosů se dařilo udržet finanční stabilitu a hospodaření
společnosti skončilo v mírném přebytku, který bude
použit k financování činnosti v roce 2017.

Stavjaníková Martina Mgr.
Stejskal Lukáš MUDr.
Vašenda Michal Ing.
Vašendovi
Kajsturová Alena (nepeněžní plnění)

Dary právnických osob

4 400
35 000
4 000

Procentuální rozdělení výnosů podle zdrojů

429 635
248 035

16%
6%

4 000

1 145 000

Statutární město Ostrava - Magistrát

480 000

Moravskoslezský kraj

535 000

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

125 000

Hospodářský výsledek (v Kč)

23%

12 000

177 600

Statutární město Ostrava - ÚMOb Slezská Ostrava

41%

3 300

F-nadace

69x Provozní dotace

36%

660
12 000

Nadace Mezinárodní potřeby
AcelorMittal

Procentuální rozdělení nákladů podle činností

5 500
20 000

free klub
programy prevence

75%

4 000

Holubec Josef

54x Ostatní náklady (dary, pojištění, bank. poplatky)

15%

400

653 165

volnočas

3% 7%

1 791

free klub

53x Daně a poplatky

Procentuální rozdělení nákladů podle typu

319 777

57%

21%

5 000

22 315
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Výhled 2017
V roce 2017 chceme dokončit proces certifikace odborné způsobilosti programů primární prevence realizovaný Národním
ústavem pro vzdělávání. Pracujeme na obohacení jednotlivých témat o nové prvky zážitkové pedagogiky.
Ve Free klubu pokračujeme v úsilí o zvyšování kvality sociální práce, kterou chceme prověřit skrze externí rozvojový audit
České asociace streetwork.
Pro volnočasové aktivity usilujeme o získání lepších prostor v obvodu Ostrava-Jih pro klubové aktivity dosud realizované v
prostorách BJB Ostrava, které kapacitně nevyhovují.
V létě budeme realizovat ve spolupráci s KřS Ostrava-Poruba, BJB Ostrava a Křesťanskou akademií mladých Letní anglický
tábor (English camp) s týmem rodilých mluvčích pro mladé lidi od 14 let. Chceme tak nabídnou návaznou letním aktivitu
pro cílovou skupinu mladých lidí z 8. a 9. tříd a ze středních škol, která nám doposud chybí.
Priorita pro Pavučinu jako celek je posilovat personální složení týmu, zlepšit svoji prezentaci a externí komunikaci.
Michal Vašenda
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Podporovatelé v roce 2016

BJB Ostrava

Křestanský sbor
Ostrava-Kunčičky

Dobrovolníci
Neuvirt Mirko, Bohuslavová Adéla, Orlíková Michaela, Pituchová Beáta, Ondrejo Jakub, Surovcová Magdaléna, Havlásková Marie,
Diatka Miloslav, Sirota David, Žeravíková Nikola, Siemková Lenka, Nováčková Dominika, Raška Kamil, Kříž Ivo, Mecnerová Petra Bc.,
Krzystková Pavlína, Mróz Tomáš, Fifik Ján Ing., Prášková Jarmila Mgr., Babušík Robert, Bolvanová Pavlína, Kalejová Simona, Digová
Nikola, Godlová Marie, Čurejová Alena, Konečný Radek, Kulmová Eliška, Jeřábek Roman, Slavíková Amálie...
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Pavučina o.p.s
Bořivojova 620/29, 718 00 Ostrava Kunčičky, www.pavucina.net

