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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 křesťané, jejichž hlavním 
motivem práce je osobní vztah s Bohem, z něhož pramení 
láska k bližnímu a touha pomáhat potřebným.

Kdo jsme
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Vize 
 Proměněná mladá generace

Poslání 
Křesťané v akci pro děti a mládež na Ostravsku

Hodnoty organizace
láska k Bohu
láska k bližnímu
osobní svoboda člověka
odpovědný přístup k životu
podpora tradiční rodiny
úcta 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.



Milí přátelé.
Podeváté si můžete prolistovat report z naší služby za rok 2011. Děkuji Vám za Váš zájem 

o Pavučinu. Neustále je to pro mě zázrak, že i po tolika letech může Pavučina existovat a vytvářet 
prostor ke službě dětem a mladým lidem v Ostravě. Mnohokrát jsem již v Pavučině prožíval pocit 
velké euforie z podařených věcí a úspěchů, neméněkrát jsem se cítil mizerně, když se dostavily 
neúspěchy a těžkosti s tím spojené. Přesto jsme společně s dalšími služebníky vydrželi. Přemýšlím 
proč.  V jedné písničce dětského pěveckého souboru Klauníci se zpívá: "Můj život je jak pestrý 
kolotoč, chvíli vzhůru – pak zas dolů, nevím proč, jednou se mi daří, výsknu si, juchú, potom bum – 
a všechno v háji, uhuhú! Já přitom ale velkou kliku mám, že v tom kolotoči totiž nejsem sám." 
Myslím, že text této písně vystihuje podstatu toho, proč jsme vydrželi a nevzdali to. Máme velkou 
kliku, že nejsme v tom „kolotoči života“ sami. 

V Bibli je na jednom místě úsek, kde vůdce izraelského národa Mojžíš předává vedení 
Jozuovi. Před celým národem mu říká: "Sám Hospodin jde před tebou, on sám bude s tebou. On tě 
neopustí ani nenechá, neboj se a nestrachuj."(Dt 31,8) Věřím, že Bůh se nemění.  Těm, kdo jej 
hledají a spoléhají na něj, vyšlapává cestu a doprovází je. Tak to dělal již předchozích devět let 
s námi a neztratili jsme se. Díky Jemu.

Michal Vašenda 

Úvodník

3



 Činnosti Pavučiny
Vize a poslání organizace je naplňováno skrze uvedené činnosti.

Návazná služba Outdorová služba

,

...zážitek, který zůstane

Strategie služby Pavučiny spočívá v propojování jednotlivých služeb a aktivit směrem od kontaktní služby (primární a sociální 
prevence), přes návaznou službu (volnočasové otevřené aktivity) až po aktivity realizované ve spolupráci s partnerskými 
organizacemi a církvemi.

Kontaktní služba
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Free klub je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež pro děti od 6 do 18 let. Je otevřen v pondělí, úterý
 a středu odpoledne. 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. Děti si přicházejí 
zahrát různé hry a také si popovídat o svých radostech i starostech.  

Během minulého roku jsme se například věnovali dívce, která dokončila učení a přemýšlela co dál. 
Ačkoliv nešla na další školu, jak jsme jí doporučovali, nechala se motivovat, aby si našla zaměstnání a začala 
pracovat, i když tento počin byl v jejím okolí spíš výjimkou. Pomáhali jsme jí hledat práci, psát životopisy 
a motivační dopisy. Také se s námi chodila radit ohledně svého osobního života. Mluvili jsme o jejím vztahu ke 
klukovi i ke kamarádkám. Přesto nečekaně otěhotněla. Se svým partnerem má dobrý vztah a je ve své situaci 
spokojená. Nicméně je otázka, co bude dál, protože otec jejího dítěte je v učení a není zatím schopen se o rodinu 
postarat. Nadějí pro nás zůstává, že oni oba ví, kde nás najdou, a že je u nás místo, kde jim rozumí. Máme je rádi. 

Druhý příběh je o romském mladíkovi, který několik roků navštěvoval kluby Pavučiny. Má jen základní 
vzdělání a jisté zdravotní omezení, takže neměl žádnou naději na zaměstnání. Všimli jsme si jeho pěkného 
přístupu k dětem a schopnosti je něco nového učit. Nabídli jsme mu možnost pomáhat nám na klubu nejdříve jako 
dobrovolník, později jako brigádník. Pracuje tak už několik měsíců a svou práci bere zodpovědně.  Motivujeme jej 
k dalšímu vzdělávání. Tento mladík dostal naději, že i přes své omezení může mít práci, kterou se může poctivě živit 
a zároveň ho může práce bavit a může tam získávat pozitivní ohodnocení.  

počet uživatelů: 123 počet otevíracích dnů: 117 počet výkonů (kontakt, intervence...): 2985

Free klub
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Cílová skupina pro přednášky jsou děti od 12 do 18 let na základních i středních školách 
na Ostravsku. Jedním z cílů přednášek je ukázat žákům, že mravní a etický základ chování 
postavený na Bibli může být pro ně živou alternativou v kontrastu ke konzumním hodnotám 
dnešní společnosti. Mladí lidé čelí stále více tlaku, který přináší naše společnost na vztahy, 
hodnoty, rodinu. Mnoho z nich pochází z rozpadlých nebo nefunkčních rodin, kde se setkávají s 
lhostejností, odmítnutím, neláskou, lží, přetvářkou, ale také s gamblerstvím, alkoholismem a v 
některých případech i s domácím násilím. To vše negativně ovlivňuje jejich pohled na svět kolem 
nich a také se to promítá do jejich chování, prospěchu i do nevázaných vztahů, kde možná na 
chvíli pociťují to, po čem každý z nich touží: být milován. 

Autorita lektora není tvořena primárně jeho pomyslnou odborností, ale předně 
přichází před žáky jako pozitivní vzor svým jednáním i životním stylem. Jeho úlohou není jen 
vytvořit ve třídě atmosféru, kde se žáci nebudou bát říct svůj názor k daným tématům, ale také 
jim dát výzvy k změně svého životního stylu. Během besed lektor používá mnoho didaktických 
pomůcek, her, aktivit, videoklipů, ale také osobních příběhů, které vytváří z besed opravdu 
kvalitní program pro školy.

Nebojíme se říct, že besedy jsou na mnoha školách mezi žáky i pedagogy na vrcholu zde 
uskutečněných preventivních programů.

Přednášky
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Reakce na besedu



1. Sex, AIDS, vztahy
Přednáška obsahově vychází z materiálů organizace ACET, trvá dvě 

vyučovací hodiny a rozebírá problematiku nemoci AIDS. Otevírá pohledy na zdravé 
partnerské vztahy.  V přednášce ukazujeme, že jedinou spolehlivou prevencí je 
manželská věrnost a sexuální zdrženlivost před manželstvím.

2. Etické dílny
Cílem Etických dílen (ED) je pomoc školám ve formování pohledu žáků na 

důležité životní hodnoty. Učitelé vybírají pro jednu třídu
eznam  dvanácti témat, ze kterých je možno do hodin vybírat:

1. Rozhodování 7. Moc slova
2. Image nebo charakter? 8. Předsudky
3. Kdo jsem? 9. Vážíš si svého těla nebo ho zneužíváš?
4. Přátelé 10. Proč lidé trpí? 
5. Rodina 11. Stáří, děs nebo výsada?
6. Peníze, peníze, peníze 

 vždy 3 dvouhodinové  
témata.  Zde je s

Témata přednášek

7Realizováno 85 besed ED – 1603 kontaktů se žáky a 19 besed ACET – 506 kontaktů



Open kluby
Pokec 316

Místo, kde přicházejí lidé ve věku od 15 do 20 let, aby zde prožili páteční večer se svými kamarády, povídali 
o svých strastech i radostech a diskutovali nad různými etickými tématy jako např. pochybnosti, podvod, smysl života, 
láska, odpuštění, závist, emoce... Nedílnou součástí čajovny jsou i zajímaví hosté např. bývalí gangsteři, lidé 
vysvobození ze spárů závislosti, ale také lidé mající určitý životní handicap. V letošním roce navštívil naší čajovnu 
mladý muž slepý od narození a mladí lidé tak mohli slyšet nejen poutavý příběh, ale také se seznámit s problematikou 
nevidomých. Vedoucí čajovny jsou Ivo Neuvirt a Miloslav Diatka. Snaží se být pro mladé lidi morálním i mravním 
vzorem. Atmosféra, která na čajovně vládne, pomáhá bořit bariéry předsudků a vytváří prostor důvěry. Tato setkání
probíhají 2x v měsíci v pátek od 18 do 21 hodin. V roce 2011 se uskutečnilo 17 setkání 
při průměrné návštěvnosti 9 mladých lidí.
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Dorost
Setkání dětí ve věku 12 - 15 let, kde společně hrajeme 

hry, diskutujeme nad různými tématy (např. závist, lež, 
přátelství...apod.) Jednou za dva měsíce pořádáme česnekovou 
párty u někoho doma.  V příštím roce bychom rádi z důvodu 
věku dětí tento klub propojili s čajovnou Pokec 316. Tato setkání 
probíhají 2x v měsíci v pátek od 16 do 19 hodin. V roce 2011 se 
uskutečnilo 17 setkání. Vedoucí dorostu je Ivo Neuvirt.
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Junior klub
Již 10 let je Junior klub volnočasový otevřený klub s plně organizovaným programem pro 

děti ve věku 6-12 let. Probíhá každý pátek 15 do 16:30. Každé klubové setkání má své téma, které 
se objevuje ve společných týmových hrách, výtvarných či dramatických aktivitách a  zamyšlením  
s jasnou praktickou myšlenkou a radou pro život.

V loňském roce nám jedna mladá dobrovolnice Beáta (17), studující na výtvarné škole 
a chodící do čajovny, chystala každý měsíc speciální výtvarné aktivity. V tématech klubu jsme 
často používali televizní pořad Biblická pátrání, pomocí kterého jsme dětem představovali 
biblické příběhy a ukazovali  možné aplikace do života. Vždy poslední pátek v měsíci jsme pořádali 
nějakou speciální párty. Byly to například bílá, květinová, májová, prázdninová, vánoční párty.
 V minulém roce chodilo do Junior klubu v průměru 6 dětí. Jejich návštěvnost byla 
kolísavá. Maximální návštěvnost nebyla vyšší než 12 dětí. Čím to je? Děti mají dnes velký výběr 
aktivit, takže jejich návštěvnost se těžko předem odhaduje. Jednají velmi spontánně. Co je 
v daném okamžiku zaujme, tak tam jdou. Na klub chodí jedna dívka, kterou velmi zajímají biblické 
příběhy. Po klubu chce zůstávat a diskutovat o věcech, které ji na klubu zaujaly. Pracujeme na 
obměně pracovního týmu, protože současní vedoucí Michal Vašenda a Ivo Neuvirt už tuto práci 
dělají velmi dlouho a chtějí postupně předat žezlo novým kreativním a obdarovaným 
pracovníkům. V roce 2011 se uskutečnilo 36 klubových setkání.

Open kluby



Jarní tábor Zlatokopové na Aljašce (5. - 9. 3.)
Tábor byl pro děti od 7 do 13 let, zúčastnilo se 12 dětí. Nabitý program se spoustou aktivit, atraktivních her a soutěží, biblické 

příběhy zaměřené na život zlatokopů, to vše mohly děti prožít během 5 dní. Zpestřením táborového programu byl host Samuel Hušť, který 
měl možnost před několika lety navštívit Aljašku a měl poutavé povídání o životě místních obyvatel.

Jarní víkendovka Ex-víkend 5 (9.- 13. 3)
Několik hodin po odjezdu dětí z jarního tábora, přijelo 9 mladých lidí z čajovny spolu s jejich přáteli, aby prožili 4 dny v krásné 

přírodě Hostýnských vrchů. Program byl velice pestrý, nejen na hry, ale také na osobní rozhovory. V dopoledním programu byly zařazeny 
diskuse k etickým tématům sourozeneckých a mezigeneračních vztahů a večer jsme společně sledovali film s názvem V jednom ohni.

Letní tábor Indiánská stezka (15. - 24. 7.)
Letní prázdniny patřily předně našemu desetidennímu táboru, kterého se zúčastnilo 16 dětí ve věku od 8 do 14 let. Tábor probíhal 

v nádherné přírodě Beskyd na chatě Kyčera. Název jistě prozrazuje, že hlavním tématem byli Indiáni. Přehoupli jsme se několik desetiletí 
zpět a tělem i duší se z nás stali na pár dní Indiáni :o))). Program byl pro děti velice pestrý, od plnění různých dovedností, výroby pletených 
náramků a střelby z luku až po lovení bizonů. Nití duchovního programu byl příběh misionáře Jimma Eliota, který je nejen velice poutavý, ale 
je také svědectvím živé víry.

Outdoor
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Víkendovky
Na přelomu září jsme uspořádali víkendové setkání pro kluky s názvem Boj o přežití. Zúčastnilo se ho celkem 14 kluků ve věku 7 – 

14 let a 3 vedoucí. Náplní programu byl vojenský, horolezecký i zdravotnický výcvik, který měl kluky opět připravit na nesnadné situace, se 
kterými se mohou setkat v přírodě. Duchovní nití programu byl příběh Jákoba. Povídali jsme si o sourozeneckých vztazích, rodině, 
podvodech i důležitých životních rozhodnutích. Večery patřily životním příběhům nás vedoucích. V osobních rozhovorech jsem mohl opět 
vidět, v jakých nefunkčních rodinách někteří kluci vyrůstají.  S jedním klukem, který tam měl i mladšího bráchu, jsme se modlili za jeho 
rodinu. Pro starší děti jsme realizovali víkendovku v rámci akce Multicamp 2011 ve Vsetíně, které se zúčastnily 4 děti z dorostu a čajovny. 
Byli jsme 4 dny součástí velké skupiny stejně starých vrstevníků.  Hlavním tématem setkání byl  sexuální chaos.

Výlety
Během školního roku se uskutečnilo 5 jednodenních výletů, z nichž dva byly na kolech. Výlety stejně jako tábory mají to kouzlo, že 

jste s mladými lidmi intenzivněji než na klubech a máte možnost k osobnějším rozhovorům, což jsme maximálně využívali.
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Den dětí

V sobotu 4. června odpoledne se uskutečnil již podeváté Dětský den. Tento rok 
jsme jej poprvé organizovali společně se střediskem Vesničky soužití Horizont, patřícím 
Diecézní charitě ostravsko - opavské. 

Soutěžilo se například ve střelbě ze vzduchovky, běhu na čas, prolézání opičí 
dráhy nebo házení míčků do plechovek. Některé disciplíny si mohly vyzkoušet 
i předškoláci. Po soutěžních disciplínách měly děti možnost zapojit se do zábavných her 
nebo si nechat na obličej namalovat vybraný motiv.  Velkou atrakcí bylo vystoupení sboru 
dobrovolných hasičů z Kunčiček, kteří byli přivolání ke cvičnému požáru a při hašení 
ukázali všem přítomným mnoho ze svých dovedností. Hasičkou techniku si pak děti mohly 
zblízka  prohlédnout.  Do soutěží se registrovalo  celkem 73 dětí. 

Děkujeme partnerům, zejména městskému obvodu Slezská Ostrava, za finanční 
podporu a společnosti RPG RE Land, s.r.o za možnost bezplatného využití jejich pozemků. 
Také děkujeme 25 dobrovolníkům, bez jejichž pomoci a osobního nasazení by pracovníci 
Pavučiny a Horizontu nezvládli tuto akci v takovém rozsahu realizovat.

Partnerství
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Děti Ostravy

Rok 2011 byl pro Děti Ostravy z hlediska aktivit útlumový. 
Uskutečnilo se 6 setkání týmu Dětí Ostravy, na kterých se hodnotili 
minulé projekty,  diskutovalo nad dalším směřováním a hlavně 
jsme se modlili za děti v Ostravě.  V týmu byli Susanne Kuhnke, 
německá misionářka při Křesťanském sboru Ostrava-Poruba, 
Zbyšek Šikula, ředitel Dětské misie, Jan Kuklínek pracovník 
Křesťanské akademie mladých a za Pavučinu Michal Vašenda.



14

Kořeny Pavučiny sahají do roku 2000, kdy po evangelizaci spojené s promítáním filmu "Ježíš" v Ostravě se skupina mladých 
křesťanů z Křesťanského sboru Ostrava - Kunčičky rozhodla oslovit děti v okolí sboru s nabídkou volnočasových aktivit, aby jim 
zprostředkovala kontakt s životem sboru. První Dorost klub sklidil velký ohlas u místních dětí. Začali jsme jezdit na výlety a v roce 2002 
byly realizovány první tábory Dorost klubu. V Dorost klubu se objevovaly čím dál menší děti, pro které jsme na jaře 2002 otevřeli Junior 
klub. Práce s dětmi se významně rozrůstala a bylo potřeba hledat další zdroje pro jejich fungování. Pro tuto potřebu vznikla v září 2002 
pobočka Občanského sdružení DEN, které jsme dali název Pavučina. 

V roce 2003 jsme dostali první dotaci z města Ostravy a realizovali poprvé Dětský den pro více než 100 dětí. Kapacita 
dobrovolníků nedostačovala budování zázemí Pavučiny, proto v květnu 2004 vstoupil do služby první zaměstnanec. Na podzim 2004 
jsme zorganizovali ve spolupráci se sdružením ACET první přednášky na základních školách. V červnu 2005 vstoupil do zaměstnanecké 
služby další pracovník, který zahájil naplno přednáškovou činnost v základních školách. V roce 2006 došlo ke změně vnitřní struktury 
sdružení a byl jmenován první ředitel. Rok 2007 charakterizoval rozjezd otevřeného klubu Free klub, který se od září 2008 stal 
nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež. Leden 2008 - třetí zaměstnanec Pavučiny. Srpen 2008 pověření k výkonu sociální právní 
ochrany dětí. 2008 - 2010 realizace přednášek na základních školách také ve Frýdku - Místku. Březen 2011 - čtvrtý zaměstnanec Pavučiny 
a rozšíření provozní doby Free klubu.

V současnosti Pavučina realizuje programy pro děti až 25 hodin týdně. Jsou to nízkoprahové kluby 11 hodin týdně, volnočasové 
Open kluby až 5 hodin týdně a přednášky na školách 9 hodin týdně. Tato činnost oslovuje každý týden několik desítek dětí.

Z historie
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Pavučina 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.

Seznam členů pobočky sdružení:

Ing. Michal Vašenda předseda a statutární zástupce
Ing. Ján Fifik místopředseda sdružení
Ivo Neuvirt místopředseda sdružení
Lenka Neuvirtová člen sdružení
Bc. Jan Kuklínek člen sdružení
Miloslav Diatka člen sdružení
Mgr. Lukáš Diatka člen sdružení do 04/2011
Bc. Lenka Diatková člen sdružení do 04/2011
Ing. arch. Pavel Janák člen sdružení do 05/2011

Seznam zaměstnanců sdružení:

Ing. Michal Vašenda ředitel sdružení, sociální pracovník
Ivo Neuvirt lektor vedoucí volnočasových aktivit
Mgr. Šárka Babušíková pracovník v sociálních službách
Ak.mal. Alice Bohuslavová pracovník v sociálních službách od 03/2011

Lidé v Pavučině
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AKTIVA k 1.1.2011 k 31.12.2011

Dlouhodobý majetek celkem

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Dlouhodobý finanční majetek celkem

Oprávky k dlouhodobému majetku

Krátkodobý majetek celkem 226 218

Zásoby celkem

Pohledávky celkem 26 50

Krátkodobý finanční majetek celkem 197 165

Jiná aktiva celkem 3 3

Aktiva celkem 226 218

PASIVA

Vlastní zdroje celkem 89 127

Jmění celkem 123 89

Výsledek hospodaření celkem -34 38

Cizí zdroje celkem 137 91

Rezervy celkem

Dlouhodobé závazky celkem

Krátkodobé závazky celkem 56 72

Jiná pasiva celkem 81 19

Pasiva celkem 226 218

Hospodaření
Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč)

Hlavní Hospodářská

NÁKLADY

Spotřebované nákupy celkem 59

Služby celkem 183

Osobní náklady celkem 810

Daně a poplatky celkem

Ostatní náklady celkem 10

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv

Poskytnuté příspěvky celkem

Daň z příjmu celkem

Náklady celkem 1062

VÝNOSY

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 83 1

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

Aktivace celkem

Ostatní výnosy celkem 1

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv

Přijaté příspěvky celkem 381

Provozní dotace celkem 634

Výnosy celkem 1099 1

Výsledek hospodaření před zdaněním 37 1

Výsledek hospodaření po zdanění 37 1

Činnosti



Náklady (v Kč) 1 061 726    

50x Spotřeba materiálu 59 318                

free klub 2 349                  

open kluby (Junior klub, Pokec316) 2 805                  

přednášky 1 892                  

outdoor (výlety, víkedovky, tábory) 31 444                

dětské dny 7 713                  

kancelář 13 115                

51x Služby (cestovné, ostatní služby) 182 907              

free klub 19 664                

open kluby (Junior klub, Pokec316) 1 200                  

přednášky 7 526                  

outdoor 40 645                

partnerství 492                     

vzdělávání 6 950                  

kancelář 106 430             

52x Osobní náklady 809 959              

Mzdové náklady 605 655             

Zákonné sociální pojištění 150 229             

Zákonné zdravotní pojištění 54 075                

54x Ostatní náklady 9 542                  

kursové ztráty 7 -                         

poplatky bankám 3 322                  

pojištění 6 227                  

Výnosy (v Kč) 1 099 390    

60x Tržby za vlastní výkony a za zboží 83 790                

outdoor (výlety) 1 750                  

outdoor (víkendovky) 14 620                

outdoor (tábory) 51 980                

přednášky 13 450                

dětské dny 990                     

tržba za vlastní výrobky (táborový mat. a DVD) 1 000                  

64x Ostatní výnosy (úroky z bankovních účtů) 1 045                  

68x Přijaté příspěvky 381 005              

Dary fyzických osob 36 400                

  JUDr. Miloš Vašenda 10 000                 

  Petr Mikuš 9 600                   

  Mgr. Miluše Staroňová 3 000                   

  Alena Kajsturová (nepeněžní plnění) 1 250                   

  MUDr. Lukáš Stejskal 1 000                   

  Bc. Petra Mecnerová 100                      

  dary členů sdružení 12 700                 

Dary právnických osob 344 605             

  Nadace Mezinárodní potřeby 187 290               

  Nadace rozvoje občanské společnosti 131 568               

  F-nadace 23 747                 

  Křesťanský sbor Ostrava-Kunčičky 2 000                   

69x Provozní dotace 633 550              

Statutární město Ostrava - Magistrát 368 550             

Statutární město Ostrava - Slezská Ostrava 5 000                  

Ministerstvo práce a sociálních věcí 200 000             

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 60 000                

Hospodářský výsledek (v Kč) 37 664      

Osobní 
náklady 76%

Ostatní náklady1% Spotřeba materiálu 6%

Služby
17%

Náklady

Výnosy Tržby 8%

Dary 
právnických
 osob 31%

Provozní
 dotace 58%

Dary 
fyzických osob3%
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Děkujeme všem dárcům, kteří nám dali svoji důvěru a podpořili naši činnost v roce 2011. S prostředky, které nám partneři 

svěří, chceme vždy nakládat jako správní hospodáři. Poctivé, efektivní a transparentní finance jsou klíčové principy našeho zacházení  

s penězi. Struktura účetnictví je tvořena tak, aby byly jasně odděleny zdroje pro jednotlivé činnosti a bylo možné interní analytikou 

průběžné sledovat a kontrolovat ekonomiku sdružení.  

Jednotlivá střediska Pavučiny jsou financována několika hlavními partnery.  Loni byl provoz NZDM Free klub hrazen zejména 

z dotace Statutárního města Ostravy, dotace MPSV a ze sbírkového projektu NROS a České televize Pomozte dětem!. Přednášky 

Pavučiny dlouhodobě podporuje strategický partner Nadace Mezinárodní potřeby a také F-nadace. Open kluby byly podpořeny 

Statutárním městem Ostrava, MŠMT a také částečně z Pomozte dětem!. Náklady na outdoorové aktivity byly hrazeny z tržeb účastníků 

a také dofinancovávány z obdobných zdrojů jako Open kluby. Náklady na společné zázemí - kancelář byly hrazeny z rozpočtů 

jednotlivých středisek alikvotním podílem. Náklady, které nebylo možné pokrýt z veřejných prostředků nebo z darů právnických osob, 

byly financovány z peněz získaných od drobných dárců. Pavučina podle možností odkládá část svých finančních darů, které slouží 

k překlenování krátkodobého nedostatku hotovosti (většinou v počátku roku), k předfinancování projektů, které jsou po ukončení 

proplaceny zpětně (projekty F-nadace), a možnému krytí deficitního hospodaření sdružení. Jeho výše je přibližně 10 % rozpočtu 

sdružení.

Komentáře k hospodaření
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Výhled
Rok 2012 je pro nás určitý mezník. V září to bude 10 let, co existuje 

Pavučina. Bude to pro nás všechny, kteří Pavučinu vytváříme, určitě dobrá 
příležitost se zastavit a ohlédnout, co se za těch minulých 10 let vše událo.

Mimo jiné je před námi první zkušenost s projektem financovaným 
z prostředků Evropské unie. Také se budeme snažit o rozšíření našeho týmu 
o dalšího lektora a toužíme posílit náš tým nové dlouhodobé dobrovolníky pro 
práci v klubech. Těšíme se také na spolupráci s občanským sdružením Křesťanský 
outdoor, se kterým chystáme dlouhodobou spolupráci při přípravě a realizaci 
horských treků pro starší děti.
 Za téměř 10 let fungování Pavučiny jsme příliš neinvestovali do výchovy 
a přípravy nových pracovníků. Tento náš handicap chceme řešit, vytvářet 
podmínky pro jejich růst a předávat zkušenosti, aby i oni mohli postupně přebírat 
naší práci. To je velká výzva nejen roku 2012, ale i do dalších let.

Michal Vašenda 



Poštovní adresa:
Bořivojova 29
718 00 Ostrava-Kunčičky

telefon: +420 607 117 120
email: pavucina@pavucina.net
web: www.pavucina.net
GPS: 49°48'31.648"N, 18°18'13.572"E

Kontakty:
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