Výroční zpráva 2018

Úvodník
Vize

Vybrané historické milníky

Proměněná mladá generace

2001 – první volnočasový klub pro děti v Ostravě-Kunčičkách
2002 – první tábory, vznik Pavučiny občanského sdružení DEN
2004 – první zaměstnanec v organizaci
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
2016 – první English camp ve spolupráci s KAM, z.s.
2017 – obnovení činnosti ve Frýdku-Místku
2018 – otevření volnočasového centra v Ostravě-Zábřehu
ve spolupráci s Kudy-Kam z.s.

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 odpovědné mu přístupu k životu.

Hlavní oblasti práce
Obecně prospěšnou činnost naplňuje společnost ve třech základních oblastech práce:
I.
Programy prevence rizikového chování na základních a středních školách na Ostravsku
II.
Sociální služba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Kunčičkách
III.
Volnočasové činnosti - klubové a outdoorové aktivity v Ostravě a Frýdku-Místku
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Slovo ředitele
Kdybych měl výstižně charakterizovat 17. rok služby Pavučiny, tak bych ho popsal jako skokový růst. Tento růst
nejlépe popisují naše finanční výkazy, které jak v nákladech, tak výnosech povyrostly meziročně o více jak třetinu.
Jak k tomu došlo? Předně jsme v minulém roce začali budovat naši další základnu v lokalitě Ostrava - Zábřeh, kde
provozujeme volnočasové aktivity pro děti ze širokého okolí a budujeme zázemí pro část pracovního týmu. Také
se více rozšířila naše služba ve Frýdku - Místku na školách a benefičních projektech.
S narůstající velikostí a dosahem naší práce nutně rostou nároky na vedení a řízení. Není vůbec jednoduché v
těchto rolích obstát a udržet po všech stránkách zdravý rozvoj společnosti. Jistě je mnoho oblastí naší práce,
které musíme významně zlepšit. Když se však podívám na naši činnost s větším nadhledem, vidím mnoho
skvělých programů a aktivit, které jsme s pracovníky a dobrovolníky dětem připravili, ony si to užily a něco
pozitivního je ovlivnilo. Tímto chci kolegům poděkovat a vyjádřit, že mi je ctí být součástí společné práce. Nechci
s díky opomenout ani Vás, kteří jste naši službu podpořili finančně nebo prakticky. Především však chci
poděkovat Pánu Bohu, který je pro většinu z nás hlavním hybatelem a motivátorem naší práce.

Ing. Michal Vašenda
ředitel
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Sociální služba
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.
V roce 2018 byl opět velký zájem o ping pong, děti kromě pohybových schopností trénovali i schopnost se mezi
sebou domluvit, dodržovat pravidla, ovládat své emoce, a také řešit konflikty a umět se usmířit. Při hraní
společenských her rozvíjely slovní zásobu, paměť, logické myšlení, apod. Děti v klubu také hrály na klávesy,
malovaly barvami na sklo, navlékaly korálky, stavěly z Lega, šily...). Vedli jsme je k vytrvalosti, pečlivosti a
schopnosti dokončit práci. Byli jsme jim nablízku, když je něco trápilo nebo když potřebovaly poradit. Pomáhali
jsme dětem s přípravou do školy, zvláště se čtením a s matematikou. Příležitostně jsme děti zapojovali do
pracovních činností jako pomoc při vysávání nebo umývání nádobí. Zaměřili jsme se také čistotu rukou i nehtů a
odnaučování zlozvyku okousávání nehtů. Starší klienti měli zájem hlavně o bezpečné zázemí, které jim klub
zajišťuje, o hudební aktivity a ping-pong. Proběhlo s nimi mnoho rozhovorů na téma práce, škola, vztahy, kouření
a drogy, zajímalo je také hospodaření s penězi a mezigenerační porovnávání životního stylu (zdraví, stravování,
finanční rezervy, apod.). Naší snahou bylo motivovat je k tomu, aby se zlepšilo jejich sociální začlenění a celkový
rozhled.
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Počet uživatelů

Počet otevíracích dnů

113

141

Počet kontaktů (využití
prostoru)
2822

Kontaktní práce

Intervence

78

849
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Programy na školách
Základním školám a osmiletým gymnáziím nabízíme 24 témat v uceleném a návazném primárně
preventivním programu "ETICKÝ KOMPAS". Dále také 6 tématických programů ze série "DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ",
programy pro tmelení třídního kolektivu a adaptační kurzy.
V roce 2018 realizovala Pavučina v oblasti primární prevence rizikového chování 486 programů v
Ostravě, Frýdku-Místku a okolí. Spolupracovali jsme s 49 základními školami a 4 středními školami. Oslovili jsme
přes 9500 studentů. Veliký úspěch měl program ke stoletému založení Československé republiky "Staleté
kořeny". Lektorka Dana Eliášová zrealizovala 49 těchto programů na 11 školách. Bc. Petra Mecnerová, která s
organizací externě spolupracovala, posílila od září lektorský tým jako zaměstnanec a ujala se také role
vedoucího lektorské práce.
V září byl realizován dvoudenní adaptační pobyt pro ZŠ Stará Bělá.
Pavučina se stala partnerem Křesťanské akademie mladých, z.s. v projektu "Úcta k životu - základ pro
demokratickou kulturu" spolufinancovný z prostředků EU. Investuje tímto do rozvoje programů, které mají sloužit
k etické výchově a které Pavučina využije pro zkvalitnění vlastní nabídky školám.
Zpětné vazby ze strany učitelů - Blanka:
Ve školním roce 2017/2018 měla jedna paní učitelka problém ve třídě - děti se hodně pomlouvaly a žalovaly jeden
na druhého. Naučila jsem je při programu o kamarádství, pokud jim někdo ubližuje, říkat jednu větu typu: "Nech
toho, nedělej mi to, mně se to nelíbí." Děti se to naučily, paní učitelka tuto větu dala do třídních pravidel a žalování
skončilo. Proto si mne paní učitelka pozvala na preventivní program i další školní rok 2018/2019, kde mi tuto
pozitivní změnu v třídním kolektivu sdělila.
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Zpětné vazby od dětí- Blanka:
Z programu „Všichni za jednoho“ 4. třída: „Zjistil jsem, že mohu spolupracovat a udělat krásné věci
i se spolužáky se kterými se moc nekamarádím.“
Z programu „Kamarádi“ 5. třída: „Preventivní programy byly často nudné povídání. Tady tomu tak
nebylo, v průběhu her jsme si to prožili, užili a taky se něco naučili. Zjistil jsem, že se dokážeme
podpořit, pomoci si a spolupracovat. Škoda, že to tak často neděláme.“
Z programu „Když nesvítí obrazovka“ 4. třída: „Mám si dávat pozor na své osobní údaje a
nedopisovat si s cizími lidmi.“
Programy pro
1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Počet programů:
205
281
486

Počet hodin
407
611
1018

Počet oslovených žáků
3957
5621
9578
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Volnočasové aktivity – kluby
Junior klub v Ostravě-Kunčičkách
Tento páteční klub pro děti ve věku 6-11 let má v Kunčičkách již dlouholetou tradici. Také v tomto roce
jsme s dětmi hráli spoustu společných her, luštili kvízy, zpívali a pomáhali dětem smysluplně trávit
volný čas se svými vrstevníky. Zaměřili jsme se na budování zdravých vztahů, a to pomocí krátkých
programů vycházejících z biblických příběhů (např. nemstít se, nezávidět, řešit věci po dobrém, plnit
sliby, apod.). V červnu nás také navštívila skupina korejských žen, které dětem předvedly tance v
tradičním stylu.
Klika-klub v Ostravě-Pískových dolech
Volnočasový klub, který probíhá od pondělí do čtvrtku od 14:30-16:00 hod. Náplní Klika klubů je
poskytnout dětem prostor, kde by jim bylo dobře a kde budou chtít trávit svůj volný čas. Cílovou
skupinou jsou převážně děti, které nemají kroužky. Klika kluby tedy poskytují prostor pro využití
volného času dětí. Klika kluby vycházejí z konceptu tzv. otevřeného klubu. Budujeme dobré vztahy
mezi dětmi a našimi vedoucími, kteří pak děti zvou na navazující kluby s předem připraveným
programem. V tomto klubu pracovaly Lucie Noah s Lenkou Höfferovou.
Junior club v Ostravě-Pískových dolech
Probíhá každé pondělí od 16:00-17:00 hod. Je určen pro děti ve věku 6 – 12 let. Pomocí krátkých
programů a her jsme se zaměřili na budování dobrých vztahů dětí s jejich vrstevníky, s rodiči, na rizika
práce s internetem a na hospodaření s penězi. Tento klub si připravovaly Blanka Vašendová s Petrou
Poledníkovou.
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Tvůrčí dílna v Ostravě-Pískových dolech
Probíhá každé úterý od 16:00 do 17:30 hod. Je určen pro děti i rodiče. Lucie Noah společně s Lenkou
Höfferovou vymýšlely pro děti různé vyrábění. Do klubu zavítali i dobrovolníci, kteří děti obohatili o nové
dovednosti: vyráběli společně košíky, misky, ptačí krmítka, vánoční hvězdičky... Velmi úspěšné bylo vyrábění
různých druhů slizů, které jsou v současné době mezi dětmi tak populární.
English easy klub v Ostravě-Pískových dolech
V lednu jsme pod vedením Iva Neuvirta rozjeli nový klub pro starší děti, které zde mohly trénovat svoji znalost
angličtiny. Program si připravovali rodilí mluvčí Josh a Lauren.
Od září jsme klub upravili pro menší děti. Probíhá každou středu od 16:00 do 17:00 hod. V klubu si děti hravým
způsobem osvojují jednoduchá anglická slovíčka. Program připravuje Lucie Noah a Richard Hrazdil.
EXIT Klub v Ostravě-Pískových dolech
Klub pro děti 12-15 let. Do klubu chodí většinou děti z okolního sídliště. První půlrok jsme se setkávali co 14 dní,
od září klub probíhá každý čtvrtek od 16:00 do 17:30 hod. Na přípravě programů se podílí Danka Eliášová s
Jirkou Markem. Každé setkání je zaměřeno na nějaké téma, např.: Vina, Bolest, Život pro druhé, Smrt, Důvěra,
Zlomená srdce, Kluci, holky.. Pouštíme si film ( série EXIT 316) hrajeme hry, diskutujeme. Setkání jsou
pohodová, veselá a přátelská. Děti je rády navštěvují.
Klub JINAK ve Frýdku-Místku
V rámci návazné činnosti zrealizovala Bc. Petra Mecnerová se 4 děvčaty ze spolupracující ZŠ dvě benefiční
akce, jejichž výtěžek podpořil hospic ve Frýdku-Místku a chlapečka s rakovinou kostí. Děvčata se scházela
pravidelně jednou týdně. V rámci přípravy benefičních akcí (jako vystupující či dobrovolníci) se do klubové
činnosti zapojilo více než 15 dětí.
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Volnočasové aktivity - tábory, outdoor
Dětský den
V sobotu 23. 6. 2018 jsme uspořádali pro děti v Ostravě–Kunčičkách Dětský den. Akce probíhala od
13.30 v parčíku před budovou Křesťanského sboru na Bořivojově ulici, kde byly umístěny atrakce
(trampolína, obří skluzavka...) a některé soutěžní disciplíny (střelba ze vzduchovky, opičí dráha…).
Další disciplíny byly rozmístěny v okolí kostela naproti parčíku. V 15.30 následoval asi hodinový
hudební program, kterého se účastnili i rodiče, a na závěr vyhodnocení účastníků soutěže.
Jarní tábor - Termín: 10.- 14. 3. 2018
Tábora se zúčastnilo 21 dětí a 7 vedoucích a uskutečnil se ve Vsetíně na Nivách. Téma bylo: "Pevnost
Boyard", kde týmy dětí zažívaly spoustu netradičních vychytávek – her a aktivit, jejichž cílem bylo získat
co nejvíce klíčů k pokladu. Jedna maminka po táboře napsala: „Chci Vám moc poděkovat za to, že se
Bára mohla zúčastnit Vašeho jarního tábora. Přijela plná dojmů a spokojená…do večera nezavřela pusu
a vyprávěla a vyprávěla, co všechno jste dělali. Rozhodně chce jet s Vámi příště znova,… „
Letní tábor - Termín: 20.- 29. 7. 2018
Letního tábora se zúčastnilo 34 dětí, které prožily deset dní kde jinde, než na Kyčeře v Beskydech. Na
několik dní se z účastníků stali rytíři, kteří museli zachránit krále Artuše. Mnoho zajímavých bojovek,
kreativity, a také etického programu, umožnilo dětem prožít nezapomenutelné chvíle. Meče a štíty si
mohly dovézt domů, a tak budou při pohledu na ně jistě vzpomínat. Hostem, který nás učil zacházet s
meči, byl Petr Kadlec. Děcka si získal nejen dovedností s mečem, ale i tím, že točí videa na Youtube.
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Letní tábor - Termín: 16.- 21.7. 2018
English Summer Campu se zúčastnilo celkem 38 účastníků a z toho 10 rodilých mluvčích z USA. Kemp
proběhl ve spolupráci s KAM v tematickém ladění „Reign Forever“. Týden plný zážitkové výuky angličtiny,
sportovních aktivit, kreativních činností, hudebních a tematických programů. Účastníky byla nejvíce
oceněna kvalita výuky angličtiny, kempové písně a celková atmosféra.
Přehled realizovaných volnočasových outdoorových aktivit
01.01.2018

výlet Lysá Hora (8-20 let) 5 dětí, 2 pracovníci , 1 dobrovolník

10.-14. 3. 2018

jarní tábor "Klíče od pevnosti Boyard " 6-13 let, Vsetín -Nivy , 21 dětí, 2 pracovníci , 5 dobrovolníků

15.-17.6.2018

Cyklovíkendovka s Exit klubem do Hradce nad Moravicí

23.06.2018

- Srub Meleček - 5 kluků

Dětský den , Ostrava -Kunčičky , pro děti 2- 12 let, 56 dětí, 6 pracovníků , 28 dobrovolníků

10.-11.7.2018

Přespávačka na zahradě Kliky , 8 dětí, 2 pracovníci , 4 dobrovolníci

16.-21.7. 2018

Letní English Camp pro 15-20 let Horní Bečva , 18 dětí, 3 pracovníci , 15 dobrovolníků

20. - 29. 7. 2018

Letní tábor "Rytíři kulatého stolu " pro 6-14 let (Beskydy , obec Košařiska ), 10 dní, 34 dětí, 3 pracovníci ,
13 dobrovolníků

29.-31.8.2018

Miniměstečko v Klice , cca 80 dětí, 4 pracovníci , 30 dobrovolníků
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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
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k 1.1.2018

k 31.12.2018

541

630

43
473
1
541

28
497
1
630

382
333
49
159

429
382
47
201

159
541

198
3
630

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

Hospodářská

Celkem

967

967

2153

2153

205

205

3325

3325

1785
1004
581
2

1785
1004
581
2

3372
47
47

3372
47
47
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Náklady (v Kč)
50x Spotřeba materiálu
soc. služba
volnočas
programy prevence
51x Služby (cestovné, ostatní služby)
soc. služba
volnočas
programy prevence
52x Osobní náklady
soc. služba
volnočas
programy prevence
54x Ostatní náklady (převod darů, veřejná sbírka,
pojištění, bankovní poplatky)
soc. služba
volnočas
programy prevence

3 325 287
204 337
22 135
149 157
33 046
762 340
180 963
384 922
196 455
2 153 476
801 813
665 122
686 541
205 134
4 685
13 255
187 194

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
nepeněžní dar

Dary právnických osob

3 372 701
581 166
74 952
234 356
271 858
1 872
1 004 463
188 585

6%
23%

Spotřeba materiálu
Služby
Osobní náklady
Ostatní náklady

65%

804 628
559 278

Nadace Mezinárodní potřeby

197 350

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve F-M

24 000

Sbor Církve bratrské ve Frýdku-Místku

12 000

Apoštolská církev, sbor F-M

12 000

69x Provozní dotace

6%

5 000

F-nadace

Veřejná sbírka

Procentuální rozdělení
nákladů podle typu

11 250

1 785 200

Procentuální rozdělení
nákladů podle činností

30%

33%

Free klub

Moravskoslezský kraj

742 000

Open kluby a outdoor

Statutární město Ostrava - Magistrát

725 000

Programy prevence

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

298 200

Statutární města Ostrava - ÚMOb Ostrava - Jih

15 000

Komentář k hospodaření:
Statutární město Ostrava - ÚMOb Slezská Ostrava
5 000
Společnost v roce 2018 významně posílila oblast
volnočasové činnosti, kdy byl zahájen projekt v novém
Hospodářský výsledek (v Kč)
47 414
objektu v Ostravě-Zábřehu.
Také se plně projevil nárůst kapacit v oblasti prevence rizikového chování pro oblast ve Frýdku-Místku a okolí, který již
částečně navyšoval naše kapacity v předchozím roce. Náklady společnosti zejména vlivem výše uvedených faktorů a
růstem mezd vzrostly o více jak 36 %. Dařilo se tento významný růst nákladů krýt dostatečnými výnosy, které se adekvátně
navýšily a pokryly veškeré náklady, včetně mírného přebytku. Kladný hospodářský výsledek je v souladu s dlouhodobou
strategií společnosti udržovat a přiměřeně navyšovat finanční rezervy, sloužící zejména k provoznímu financování a
k předfinancování projektů. Tyto rezervy významně napomáhají k finanční stabilitě společnosti.

36%

Procentuální rozdělení
výnosů podle zdrojů
17%

Příjmy z vlastní činnosti
6%
53%

Individuální dárci
Dary nadací a firem

24%

Dotace z veřejných rozpočtů
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Lidé v Pavučině
Zaměstnanci:
Ing. Michal Vašenda – ředitel společnosti (1,0)
Marcela Orlíková, DiS. – vedoucí sociální práce ( 0,65)
ak. mal. Alice Bohuslavová – pracovník v sociálních službách (0,7)
Miroslav Zonek - pracovník v sociálních službách (0,5)
Bc. Petra Mecnerová - vedoucí lektor, vedoucí volnočasových aktivit od 09/2018 (1,0)
Ivo Neuvirt – lektor PPRCH, vedoucí volnočasových aktivit (1,0)
Blanka Vašendová, DiS. – lektor PPRCH pro 1. stupeň ZŠ, vedoucí volnočasových aktivit (0,6)
Ing. Dana Eliášová – lektor PPRCH pro 2. stupeň ZŠ, vedoucí volnočasových aktivit (0,65)
Lucie Noah - pracovník volnočasových aktivit (0,5)
Alena Bystroňová – pracovník úklidu (DPP 82 hod/rok)
ak. mal. Alice Bohuslavová - vedoucí volnočasových aktivit (DPP 80 hod/rok)
Richard Hrazdil - pracovník volnočasových aktivit od 1.10. (DPP 36 hod/rok)
Mgr. Filip Kachnič - odborný posuzovatel lekcí programů od 1.12.(DPP 16 hodin/rok)

Předseda správní rady
Mgr. Martina Stavjaníková
Členové správní rady
Daniel Perdoch
Milan Michálko
Předseda dozorčí rady
Ing. Jiří Marek
Členové dozorčí rady
Radomír Janíček
Mgr. Jarmila Prášková
Statutární orgán - ředitel
Ing. Michal Vašenda

Externí spolupracovníci:
Bc. Petra Mecnerová - lektor PPRCH do 30.8.
Lenka Petrušková – účetní
Ing. Martin Lisník, Mgr. Hana Baránková - supervizoři
Mgr. Lenka Höfferová - spolupracovník BJB Ostrava - kluby Klika
Ing. Jirka Marek- spolupracovník BJB Ostrava - spoluorganizátor Exit klubu
Mgr. Jan Kuklínek - spolupracovník KAM, z.s. - hlavní vedoucí English summer campu
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PROMĚNĚNÁ MLADÁ GENERACE

Kdo nás podporuje
Dobrovolníci:
Petra Poledníková
Kamil Raška
Jakub Ondrejo
Ing. Rostislav Bohuslav
Miroslav Neuvirt
Tomáš Reiter
Tereza Nevřelová
Lauren Polok

Josh Nelson
Ján Fifík
Nikola Žeravíková
Marek Surovec
MUDr. Magdalena Surovcová
Klára Holková
Karolína Smyčková
Vojtěch Smyček

Beáta Mikolášová
David Surovec
Vít Novák
Eliška Křístková
Nela Kuklínková
Anežka Tichavská
Matěj Sonnenschein
Adéla Bohuslavová

Aneta Zubalová
Michaela Orlíková
Adriana Harabaszová
Alice Urbišová
Kristýna Pospíšilová
Vítězslav Mecner

Děkujeme také dalším 20 dobrovolníkům, kteří se zapojili jednorázově do našich aktivit.

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

