Výroční zpráva 2017

Úvodník
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
2004 – první zaměstnanecký poměr organizace
2006 – realizace prvních programů prevence na 2. stupni ZŠ
2007 – registrace sociální služby NZDM Free klub
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
2017 - rozvoj práce ve Frýdku – Místku

Hlavní oblasti práce
Obecně prospěšnou činnost naplňuje společnost ve třech základních oblastech práce:
I.
Sociální služba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Kunčičkách
II.
Programy prevence rizikového chování na základních a středních školách na Ostravsku
III.
Volnočasové činnosti - klubové a outdoorové aktivity
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Slovo ředitele
Vážení čtenáři výroční zprávy
Rád bych Vás na několika následujících stránkách informoval o činnosti Pavučiny o.p.s. v roce 2017. Děkuji Vám
všem, kteří jste v jeho průběhu podpořili jakýmkoli způsobem naše úsilí o proměnu a zdravý vývoj mladé generace
v naší zemi. Ať jste nás podpořili jako individuální dárci, zástupci veřejného sektoru, nadací, partnerských církví,
podnikatelé nebo dobrovolníci, máte podíl na všem dobrém, co se skrze Pavučinu v roce 2017 pro děti a mládež
realizovalo. Bez Vás by to nebylo možné.
Ing. Michal Vašenda
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Sociální služba
NZDM Free klub
Posláním Free klubu je poskytovat dětem a mládeži v nepříznivé sociální situaci v lokalitě Ostrava-Kunčičky
bezpečný prostor, odbornou pomoc a podporu pro rozvoj osobnosti, a tím přispívat k jejich schopnosti
samostatně řešit své problémy.
V roce 2017 jsme mladší i starší klienty vedli ke smysluplnému trávení volného času a rozvíjení jejich schopností.
Největší zájem byl o ping pong, při kterém se kluci kromě pohybových schopností učili dodržovat pravidla, unést
prohru i výhru, ovládat své emoce, domluvit se s ostatními a hlavně hrát férově. Tyto schopnosti děti trénovaly
také při hraní stolních her. Hravou formou přitom rozvíjely slovní zásobu, paměť, logické myšlení, apod. Při
rukodělných aktivitách (např. navlékání korálků) trénovali jemnou motoriku, ale i vytrvalost a schopnost dokončit
práci. Podle potřeby jsme jim pomáhali s přípravou do školy a vedli je k tomu, aby po sobě uklidili, když něco rozlijí
nebo rozsypou. Děti se také svěřovaly s problémy, které je trápily a ve kterých potřebovaly podpořit a poradit.
Často jsme řešili vrstevnické spory a vedli děti k usmíření a řešení konfliktů bez vzájemného bití a nadávek. Starší
klienti měli zájem hlavně o ping pong, o hru na klávesy a o rozhovory na různá témata jako např. práce, škola,
vztahy, trávení volného času, dluhy, krádeže, drogy apod. Snažili jsme se jim poskytovat zázemí a motivovat je k
zodpovědnosti a k tomu, aby své problémy řešili společensky přijatelným způsobem. Činnost našeho klubu byla
také ovlivněna změnou v personálním obsazení. Od září máme novou kolegyni Marcelu Orlíkovou, DiS., která se s
dětmi brzy sžila a získala si jejich respekt a důvěru.
Počet uživatelů: 114
Počet otevíracích dnů: 94
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Počet kontaktů: 3235
Kontaktní práce: 374

Intervence: 797
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Služba ve školách
Naše programy v nabídce:
primární prevence rizikového chování Etický kompas pro 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ
programy pro tmelení třídního kolektivu a adaptační kurzy
programy ze série Duchovní dědictví
V roce 2017 realizovala Pavučina v oblasti primární prevence rizikového chování 258 programů v Ostravě a okolí.
Od září 2017 jsme začali spolupracovat s externí lektorkou Bc. Petrou Mecnerovou, která bude dlouhodobě
působit na Frýdecko-Místecku. Programy pomohly formovat třídní kolektivy o to více, když jsme mohli s několika
školami realizovat adaptační pobyty, které navazovaly na preventivní programy ve škole. Do programů byly
zařazeny nové prvky prožitkové pedagogiky, aby žáci měli ještě větší možnost okusit danou problematiku
etických témat v osobním prožitku. Po skončení programů na 2. stupni jsme měli možnost komunikovat
prostřednictvím soc. sítí s cca 100 žáky. 26 žáků přijalo pozvání na následnou aktivitu (klubové setkání,
dobrovolnická pomoc, jarní a letní tábor).
ź
ź
ź

Postřehy lektorů:
Na jedné ostravské ZŠ třídní učitel konstatoval, že v jeho třídě se 14 žáky žijí jen dvě děti v úplné rodině. Vnímáme
o to více důraz pomáhat školám v podpoře etických hodnot, na kterých stojí naše společnost a které se pomalu
vytrácejí. V programech jsme se dotýkali rozvoje mužských a ženských rolí, posílení osobnosti, a taktéž byl
kladen důraz na posílení kritického myšlení. Jedna dívka ze 3. třídy reagovala emailem na program o
kamarádství. Má spolužáka, se kterým chodí na kroužek kytary. On se jí však vysmívá, že na kroužku hraje špatně,
že neumí tak dobře jako on, apod. Je z toho nešťastná. Od naší lektorky se jí dostalo povzbuzení, aby problém
aktivně řešila, včetně doporučení, jak postupovat.
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Volnočasové aktivity
Naše nabídka aktivit v roce 2017:
ź
ź
ź
ź
ź

Junior klub (6-11 let) Ostrava-Kunčičky
Závora (6-11 let) Ostrava-Zábřeh
Exit klub (12-14 let) Ostrava-Zábřeh
Čajka pod Jasanem (15-20 let) Ostrava-Zábřeh
Tábory v době školních prázdnin

Junior klub
Tento páteční klub pro děti 6-11 let má v Kunčičkách již dlouholetou tradici. Také v letošním roce jsme s
dětmi hráli spoustu společných her a zpívali písničky. Někdy jsme zahráli krátkou divadelní scénku, vyráběli,
kreslili, luštili různé kvízy. Součástí programu byly biblické příběhy, pomocí kterých jsme snažili dětem
předávat staletími ověřené mravní principy. Na Junior klub chodilo průměrně 13 dětí.

Závora
Klub Závora v Ostravě-Zábřehu v tomto roce vedly a připravovaly Blanka Vašendová s Lenkou Siemkovou a
fungoval každý týden kromě letních prázdnin. Hlavní náplní byly nejrůznější skupinové hry, kde si děti rozvíjely
svoje sociální dovednosti. Od jara obohatily pracovnice program o nové hudební a dramatické činnosti, a také
o malé slovíčko k zamyšlení. Od října pak neprobíhal klub v parku, ale pracovnice chodily po sídlišti a
kontaktovaly děti, které potkaly, s pozváním na kluby, které jsme plánovali otevřít od nového roku v Klice na
Bedrnově ulici.
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Exit klub
Každé setkání klubu má své téma, na kterém je postaven celý program. Témata klubu byla např. Image nebo
charakter, Zklamání, Strach, Závislost, Sex, Pravda a lež, Hněv, Víra, Temnota, Úspěch, Smysl života, Povzbuzení,
Rodiče, Odsuzování, Samota. V první části se hrály různé hry, venku i vevnitř. Ve druhé části bylo malé
občerstvení a sledování TV pořadu Exit 316, které souvisely s tématem klubu. Do klubu přicházely děti, které byly
osloveny v rámci programů primární prevence na školách.

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. V loňském roce jsme měli v Čajce tato témata: Konec
krásných časů, Malí a neklidní, Pro peníze všechno, Úspěch, Už nemohu dál, Mé skryté já, Něčeho se vzdát, Pod
tíhou viny, Láska na celý život, Sex, Muži a ženy, Slyší mě někdo? Byla realizována ochutnávka English Campu,
kde přišli hosté z amerického intertýmu, který nám pomáhal organizovat tuto akci. Také jsme měli gril párty a
filmový večer.

Tábory
Jarní tábor se jmenoval „Velký případ Sherlocka Holmese”. Ze všech účastníků se stali detektivové, kteří měli
přijít na kloub tomu, kdo ukradl vzácné diamanty.
Letní tábor "Indiánské léto" se uskutečnil v Beskydech v obci Košařiska. Každé dítě dostalo luk, který si pak
mohlo vzít domů. Měli jsme několik zajímavých hostů. Jedním z nich byl také MUDr. Vít Šmajstrla, který povídal
dětem o své službě v Jižním Súdánu.
English summer camp byl zaměřen na umění fotit. Každý den dopoledne probíhala konverzace s rodilými
mluvčími v malých skupinkách, po obědě byly sportovní, kreativní aktivity, hry, výlet. Večer byl vždy čas na sdílení,
zamyšlení, společné diskuse, dancing.
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Dětský den
Poslední sobotu v červnu jsme jako každý rok za pomoci mnoha osvědčených i nových dobrovolníků uspořádali
pro děti v Kunčičkách Dětský den. Kromě různých soutěžních disciplín (chození na chůdách, střílení ze
vzduchovky, apod.) a oblíbených atrakcí, jako je skákací hrad a trampolína, se děti mohly již podruhé setkat se
skupinou křesťanů – motorkářů Road 146. Hlavním hostem pak byl opět křesťanský rapper Darce. Jeho
vystoupení se účastnili nejen děti, ale i rodiče. Na závěr dostaly děti odměny za svoje výkony při soutěžích.

Přehled realizovaných volnočasových klubů
Klub
Závora
EXIT klub
Čajka pod Jasanem
Junior klub

Termíny realizace (v době šk. roku)
každý týden pondělí 16:30 - 17:30
1x za 14 dní, čtvrtek 16:00 - 17:30
1x za 14 dní, pátek 17:00 - 21:00
1x za 14 dní, pátek 14:00 – 15:30

Počet setkání
27
22
17
22

Počet kontaktů
119
164
210
286

Přehled realizovaných volnočasových outdoorových aktivit
Termín
7. 1.
4. - 8. 3.
24. 6.
17. 7. – 26.7.
29. 7. - 4. 8.
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Akce
Počet dnů
Výlet 6 -15 let, Lysá Hora Beskydy
1
Jarní tábor 6-13 let, Vsetín
5
Dětský den 4-12 let, Ostrava-Kunčičky
1
Letní tábor pro 6-14 let, Košařiska
10
English camp pro 14 let -20 let, Staré Hamry
5

Počet dětí
3
21
76
36
23

Počet členů týmu
2
7
25
14
13
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Lidé v Pavučině
Zaměstnanci:
Ing. Michal Vašenda – ředitel společnosti (1,0)
Ivo Neuvirt – vedoucí lektor PPRCH, vedoucí volnočasových aktivit (1,0)
Mgr. Šárka Babušíková – vedoucí sociální práce (0,65) do 31. 7. 2017
ak. mal. Alice Bohuslavová – pracovník v sociálních službách, vedoucí provozu NZDM od 1. 9. 2017 (0,7)
Miroslav Zonek - pracovník v sociálních službách (0,5)
Marcela Orlíková, DiS. – sociální pracovník (úvazek 0,5) od 1. 9. 2017
Blanka Vašendová, DiS. – lektor PPRCH pro 1. stupeň ZŠ, pracovník volnočasových aktivit (0,5)
Ing. Dana Eliášová – lektor PPRCH pro 2. stupeň ZŠ (0,5)
Alena Bystroňová – pracovník úklidu (DPP 77,5 hod/rok)

Správní rada:

Dozorčí rada:

Mgr. Martina Stavjaníková - předseda
Daniel Perdoch
Milan Michálko

Ing. Jiří Marek - předseda
Radomír Janíček
Mgr. Jarmila Prášková

Externí spolupracovníci:

Spolupracovníci v BJB Ostrava:

Lenka Petrušková – účetní
Mgr. Petra Mecnerová – externí lektor od 1. 9. 2017
Ing. Martin Lisník - supervizor

Ing. Dana Eliášová - Exit klub, Čajka
Ing. Jiří Marek - Exit klub
Lenka Siemková – Závora, Čajka
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Hospodaření
Výkaz zisku a ztráty
ve zkráceném rozsahu (tis. Kč)

Rozvaha ve zkráceném rozsahu (tis. Kč)
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 1.1.2017

k 31.12.2017

485

541

11
473
1
485

43
497
1
541

333
311
22
152

382
333
49
159

152

159

485

541

Činnosti
Hlavní

NÁKLADY
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmu
Náklady celkem
VÝNOSY
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

698

Hospodářská

Celkem

1644

136
284
1330

89

89

2431

2431

1350
679
449
2

1350
679
449
2

2480
49
49

2480
49
49
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Náklady (v Kč)
50x Spotřeba materiálu
free klub
volnočas
programy prevence
51x Služby (cestovné, ostatní služby)
free klub
volnočas
programy prevence
52x Osobní náklady
free klub
volnočas
programy prevence
53x Daně a poplatky
free klub
54x Ostatní náklady
free klub
volnočas
programy prevence

2 431 196
133 290
26 282
89 131
17 878
564 962
142 112
255 524
167 326
1 644 154
775 077
270 175
598 902
100
100
88 690
4 229
1 903
82 558

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.
Hospodaření společnosti skončilo v mírném
přebytku, který bude použit k financování
činností v roce 2018.
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Výnosy (v Kč)
60x Tržby za vlastní výkony a za zboží
free klub (konference PS NZDM MSK)
volnočas
programy prevence
64x Ostatní výnosy (úroky z bankovních účtů)
68x Přijaté příspěvky
Dary fyzických osob
Kajsturová Alena (nepeněžní plnění)

Dary právnických osob

2 479 601
449 190
48 433
247 340
153 417
1 598
678 563
132 428

195 850
312 443
8 000

Sbor Církve bratrské ve Frýdku-Místku

5 842

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Ostravě

5 000

Křesťanský sbor Ostrava- Poruba

5 000

Procentuální rozdělení nákladů podle činností

36%

4 000

39%

25%

1 350 250

Statutární město Ostrava - Magistrát

480 000

Moravskoslezský kraj

690 750

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

174 500

Statutární město Ostrava - ÚMOb Slezská Ostrava

68%

10 000

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve F-M

69x Provozní dotace

23%

4 000

F-nadace

Apoštolská církev, sbor F-M

4% 5%

546 135

Nadace Mezinárodní potřeby
Nadace Racek

Procentuální rozdělení nákladů podle typu

Procentuální rozdělení výnosů podle zdrojů

5 000
18%

Hospodářský výsledek (v Kč)

48 405

5%
55%
22%

Podpořili nás

BJB Ostrava

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.
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GDPR ready

Pavučina o.p.s
Bořivojova 620/29, 718 00 Ostrava Kunčičky, www.pavucina.net

