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Úvodník

Vize
Proměněná mladá generace

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

Hlavní oblasti práce
Obecně prospěšnou činnost naplňuje společnost ve třech základních oblastech práce:
- Programy prevence rizikového chování na základních a středních školách na Ostravsku
- Sociální služba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Kunčičkách
- Volnočasové činnosti - klubové a outdoorové aktivity v Ostravě a Frýdku-Místku

2001 – první volnočasový klub pro děti v Ostravě-Kunčičkách
2002 – první tábory, vznik Pavučiny občanského sdružení DEN
2004 – profesionalizace práce s vlastními zaměstnanci
2006 – počátek realizace programů prevence na 2. stupni ZŠ
2007 – registrace sociální služby NZDM Free klub
2012 – rozvoj volnočasové činnosti v Ostravě-Zábřehu ve spolupráci 
s BJB Ostrava
2013 – založení obecně prospěšné společnosti Pavučina o.p.s.
2014 - začátek realizace 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
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Slovo ředitele
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Milí čtenáři výroční zprávy. 

Před dvěma lety jsme s rodinou procházeli náročným obdobím s rakovinou našeho syna, díky Bohu úspěšně. Těšili jsme se na 
vydechnutí, a po několika měsících, co syn nastoupil do školy, přišla pandemie covid-19 a s ní další zátěž. Má rodina není 
jediná, která prožila a prožívá těžké období. Je za námi všemi náročný rok, ve kterém jsme museli překonávat mnoho 
nekomfortních věcí a který také před nás kladl nelehké výzvy, do kterých jsme museli vstupovat. Velmi dlouho jsme si zvykali 
na "nový normál" a zápasili s on-line prostředím, či home-officem. Pandemie způsobená covidem-19 zasáhla nás všechny. 
Zasáhla i děti, kterým sloužíme, a jejich rodiny. Na druhou stranu mnohé bolestivé věci odkrývají hodnoty, na kterých stojí naše 
životy, a to je moc dobře pro včasnou revizi a zastavení, anebo naopak pro posílení správné cesty. Vzpomínám si na reakci 
jedné dívky, které jsem se zeptal, co dobrého zažila v době covidu a distanční výuky. Odpověděla: "Máma na mě měla více času 
a vařili jsme spolu".  

Naší vizí je proměněná mladá generace. V roce 2020 jsme se všemožně snažili neztratit tento směr a přinést dětem a mladým 
lidem nejen naději, ale i sebe a dotek Boží lásky, se kterou jsme se mnohokrát v Pavučině setkali. 
 

Ivo Neuvirt 
ředitel společnosti



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.  

Rok 2020 byl pro nás náročný, ale naučili jsme se hodně nového. Začátek roku vypadal jako obvykle, s dětmi jsme si povídali, 
hráli ping pong a různé stolní hry, vyráběli, šili, pomáhali s přípravou do školy a všelijak pečovali o jejich rozvoj a smysluplné 
využití volného času. Po propuknutí pandemie nás ale čekalo uzavření klubu, komunikace s dětmi přes Facebook, a poté 
omezený režim, dezinfikování prostor, ruce, roušky, rozestupy. Klienti se svěřovali s obavami z nákazy covidem-19, pocity 
strachu, nejistoty, otázkami kolem různých konspiračních teorií.  Prakticky celé léto jsme využívali zahradu, kde děti při hrách 
na čerstvém vzduchu mohly rozvíjet své schopnosti, za pomoci dobrovolníků jsme uspořádali i Mini dětský den ve Free klubu. 
Zároveň jsme měli různé rozhovory na osobní témata. Protože z důvodu omezení letos Pavučina nemohla pořádat 
Lampionádu, vyráběli jsme lampiony během podzimu ve Free klubu. Cílem bylo, aby se děti mohly odpoutat od on-line světa 
a sami něco hezkého vytvořit. Mnozí doma tuto možnost vůbec nemají. Od července je také součástí týmu nová pracovnice 
Free klubu Michaela Stříbná. 
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Počet uživatelů  Počet otevíracích dnů  Počet kontaktů (využití prostoru)  Kontaktní práce  Intervence 

81  116  1756  128  877

CO MÁŠ RÁD
NA FREE KLUBU?

CO TĚ TADY BAVÍ?
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Programy primární prevence
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Základním školám a osmiletým gymnáziím nabízíme 24 témat v uceleném a návazném primárně preventivním programu 
"ETICKÝ KOMPAS". Dále také 6 tematických programů ze série "DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ", programy pro tmelení třídního kolektivu 
a adaptační kurzy. V roce 2020 zrealizovala Pavučina v oblasti primární prevence rizikového chování a etické výchovy 179 
programů v Ostravě, Frýdku-Místku a okolí. Spolupracovali jsme s 16 základními školami. Oslovili jsme přes 3400 studentů. 
Zrealizovali jsme adaptační program pro ZŠ Junáckou ze Staré Bělé, se kterou už máme dlouhodobou spolupráci. Cílem AP 
bylo posílit a upevnit vztahy dětí napříč třídním kolektivem. Kvůli uzavřeným školám v rámci opatření proti koronaviru jsme 
ovšem přišli o 149 naplánovaných programů EK. Přesto jsme vděčni, že zájem škol trvá, a jakmile to bylo jen trochu možné, 
mohli jsme preventivní programy realizovat. Zájem byl především o témata upevňování vztahů v třídním kolektivu. 

Počet programů  Počet hodin 
počet 

oslovených dětí 

počet 

spolupracujících 

tříd 

počet 

spolupracujících 

škol 

Počet neuskutečněných 

plánovaných programů 

I. stupeň  97  194  1834  72  79 

II. stupeň  82  166  1643  55  70 

CELKEM  179  360  3477  127  16  149 
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Volnočasové aktivity - kluby
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Junior club 6‐12 let každé úterý 15:00 ‐ 17:00. Náplní klubu byl strukturovaný skupinový program. Únor - květen: z důvodu 
nařízení vlády kvůli epidemii covidu-19 zavřeno. Duben - květen: setkávali jsme se s dětmi na hřišti, povídali si s nimi o tom, co 
prožívají, hráli s nimi nekontaktní hry. Od května už byly kluby otevřené, ale chodilo málo dětí (strach z nákazy covidem). 
V případě hezkého počasí jsme chodili za dětmi ven na hřiště Horymírova a Bedrnova. Klub byl zaměřený na vztahy v rodině. 
Během září jsme měli klub jen formou her, většinou na hřišti Bedrnova.  Od října jsme z důvodu proticovidových opatření kluby 
přesunuli do online prostoru (Teams) od 15:00 do 16:00. Na popud dětí jsme začali téma "Naše zázračná planeta". K tématům 
byly připraveny hry, hudba, video, kvízy.  
 
Exit klub 11‐15 let ve čtvrtek od 15:00 do 17:30. V době částečných omezení kvůli covidu-19 od 16:00 do 17:30. Z počátku 
každý týden, později, po odchodu jedné z vedoucích, co 14 dní. S novým týmem na klub přicházeli mladí lidé z okolních sídlišť, 
děti z táborů, a také děti z přednášek (6. – 8. třída), které byly osloveny našimi lektory v programu primární prevence. Každé 
setkání mělo své téma (např. Povzbuzení, Odsuzování, Samota, atd.) a na závěr nějakou šílenou hru, a také výzvu do dalšího 
týdne. Na jaře jsme kvůli covidu-19 přešli  na on‐line platformu, kde jsme zůstali až do konce roku. Na programu byly jako 
obvykle hry, sdílení, téma, výzva, a navíc tombola. Občas jsme dětem doručili dopisy s tajuplným psaním a osobním pozváním 
na klub. Během letních prázdnin se uskutečnil výlet do Teplic nad Bečvou, kterého se zúčastnilo 13 dětí.

Haf‐klub 5‐12 let, každé pondělí od 15:00‐17:00 hod. 
V našem Haf klubu se děti učí komunikovat s pejsky a poznávat jejich svět.  Zábavnou formou jsme vysvětlovali, co je 
canisterapie, jak se máme o pejsky starat, jaké jsou rasy psů apod. Témata vzbuzovaly u dětí velký zájem – ať už se jednalo 
o řeč psů anebo o to, že si děti mohly vyzkoušet různé psí sporty jako caniscross, psí olympiádu, zdolávání nejrůznějších 
překážek. Od února byli na každém klubu dva pejsci – zlatý retrívr a jorkšír – oba velmi přátelští. Nechyběli ani různí zajímaví 
hosté a speciální hry ke každému tématu. V době omezení kvůli covidu-19 jsme byli online od 15:00‐16:00 hod. V online 
prostoru jsme se dětmi věnovali bližšímu poznávání pejsků odbornější formou prezentací, videí a diskusí. Pejsci byli vždy 
přítomni přes obrazovku počítače. Snažili jsme se stále udržovat vztahy s dětmi i na dálku a rozšiřovat okruh zapojených dětí. 
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Tvůrčí dílna 7‐15 let, každou středu během školního roku od 15:30 do 17:30, ve 2. pololetí od 15:00‐17:00. V této aktivitě jsme 
se zaměřovali na manuální zručnost a tvořivost dětí. Pokud byla možnost, probíhaly kluby v zázemí Klika klubů a na zahradě. 
Při zákazu scházení z důvodu špatné epidemiologické situace jsme využívali aplikaci Teams a vyráběli s dětmi na dálku z toho, 
co měly doma. Velice se nám osvědčilo origami (skládání různých věcí z barevných papírů). Děti hodně bavilo také vyrábění 
slizu a batikování. Zvali jsme zajímavé hosty, kteří během programu vyprávěli svůj životní příběh, a děti jim mohly klást otázky.  
 
Prázdninový Klika klub 
Během letních prázdnin byl realizován prázdninový provoz klubů s plánovaným rozsahem, a to pod názvy tematických klubů 
(Haf klub, Junior club, Tvůrčí dílna), protože aktivity realizovali pracovníci, které děti znají v uvedené dny z běžné činnosti ve 
školním roce. Prázdninový program se odehrával venku na okolních hřištích, a poté byly děti pozvány na část programu 
v našich prostorech. Klubový program se nekonal v době od 16.7 do 16.8. z důvodu přípravy a realizace 10denního letního 
pobytového tábora a výběru dovolené členů pracovního týmu. 

Junior klub v Ostravě-Kunčičkách je volnočasový klub s�organizovaným programem pro děti ve věku 6-11 let, probíhá co 14 
dní v pátek od 14.00 do 15.30. Pro děti jsou připravené společné hry, soutěže, kvízy, příběhy z Bible a oblíbené kolo štěstí. 
V roce 2020 byla činnost klubu velmi omezena kvůli pandemii covidu-19. Z plánovaných 21 setkání jich proběhlo jen 10. Ještě 
před vypuknutím pandemie jsme měli v Junior klubu hosty z Jižní Koreje. Připravili nám pestrý program s písničkami, 
soutěžemi, pantomimou, a dokonce i s ukázkou tradičního tance s vějíři. Věříme, že se děti nejen dobře bavily, ale snad si 
zapamatovaly i něco do života. Programů Junior klubu se účastnilo průměrně 12 dětí a 2 pracovníci. 

Klub JINAK ve Frýdku - Místku
V rámci klubu JINAK proběhlo 14 osobních setkání, kterých se pravidelně účastnila 3 děvčata. Připravovaly jsme akce "Na kafe 
s Komenským" - veřejné čtení Komenského citátů pro učitele základních škol ve Frýdku-Místku, a také "J.A.K. JINAK" - koncert 
a setkání s J.A. Komenským pro děti od 11-14 let. Příprava děvčat byla poctivá, ale doba koronavirová způsobila, že ani jedna 
akce se neuskutečnila. Proběhlo také několik online setkání, na kterých jsme rozvíjely společnou vizi a plány do budoucna. Vizí 
klubu JINAK je aktivizovat děti k činnosti ve prospěch slabších, nemocných či jinak potřebných v jejich okolí.



Volnočasové aktivity - tábory
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Jarní tábor -  Velký případ Jamese Bonda  
V době jarních prázdnin jsme uspořádali pětidenní tábor pro děti 8 – 13 let. Téma tábora byl velký případ Jamese Bonda a 
děcka se na několik dní staly agenty, kteří po boku Agenta 007 vyšetřovali zmizení tří raket, které se dostaly do rukou 
nebezpečných teroristů. Po strastiplné cestě se jim nakonec podařilo rakety nalézt, zneškodnit, a taky zajmout naše 
komparsisty z řad teroristů. Program byl velmi pestrý, a tak vůbec nebyl čas se nudit. Sedmičlenný tým včetně kuchařky se 
staral o 21 dětí. Během tábora jsme se zabývali třemi tématy: Selhání, Odvaha, Úspěch. Součástí tábora byl host, který byl kdysi 
mistr republiky v karate a nyní se věnuje misii v nebezpečných zemích.  

Letní tábor – Tajemství Mayského kalendáře  
O letních prázdninách jsme uspořádali tábor pro děti 8 – 13 let. Vzhledem ke covid situaci jsme do poslední chvíle nevěděli, 
zdali se tábor uskuteční, přesto byla kapacita tábora hned plně obsazena. Tábor byl zaměřen trochu archeologicky a v�pěti 
týmech se pátralo po tajemství Mayského kalendáře a dvou unesených archeolozích. Každý den byly děcka o krok blíže 
Mayskému pokladu i záchraně kolegů, kteří na jejich záchranu čekali. Součástí tábora byly bojovky, kreativita, neformální čas 
s�dětmi, ale také tematické dopolední programy ve stanu prolnuté osobními příběhy vedoucích (Talent, Lež-Pravda, Pokušení, 
Závislost, Víra, Modlitba).   

Dětské dny - Na plné pendy 
Dvoudenní dětský den ve dvorech přilehlých panelových domů (ulice Bedrnova a ulice Horymírova) probíhal v odpoledních 
hodinách od 16:00 do 18:00 v termínu 26.- 27. 8. Byly připraveny soutěže pro děti, výroba a na závěr vyhodnocení s věcnými 
odměnami. Na tuto aktivitu přišlo ve dvou dnech 80 dětí a jejich rodiče. Zúčastnilo se 25 dobrovolníků z řad studentů i mladých 
lidí z Exit klubů. S ohledem na covid situaci a strach spojený s osobními kontakty, považujeme tuto akci za velmi úspěšnou. 
Mnozí rodiče obdrželi pozvání na naše další aktivity. 
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8. - 12. 2. 2020  Jarní tábor – Velký případ Jamese Bonda, 21 dětí, 2 pracovníci, 8 dobrovolníků 

11. - 12.2 2020   Tajemství zimního lesa – 6 dětí, 1 pracovník, 2 dobrovolníci 

18. - 26. 7. 2020  Letní tábor – Tajemství Mayského kalendáře, 31 dětí, 2 pracovníci, 11 dobrovolníků 

1. 7. 2020  Výlet s Klika klubem, 14 dětí, 2 pracovníci 

9. 7. 2020  Výlet s Exit klubem – Teplice nad Bečvou, 13 dětí, 1 pracovník, 1 dobrovolník 

26. -27.8 2020  Dětské dny – Na plné pendy - 72 dětí, 2 pracovníci, 25 dobrovolníků 

  
Počet uskutečněných 

klubů 

Z toho formou 

on-line od 2.11. 

Zrušeno z důvodu 

nařízení vlády 
počet kontaktů 

počet kontaktů 

od on-line 

HAF klub 29 7 13 216 24

Junior club 30 6 13 213 3

Tvůrčí dílna 30 7 13 164 26

Exit klub 20 4 5 220 50

Junior klub - Kunčičky 10 0 11 122 0

Klub JINAK - FM 14 6 19 42 0

Celkem  133 30 74 977 103

Volnočasové  aktivity - statistiky



Hospodaření
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AKTIVA k 1.1.2020 k 31.12.2020

Dlouhodobý majetek celkem

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Dlouhodobý finanční majetek celkem

Oprávky k dlouhodobému majetku

Krátkodobý majtek celkem 732 929

Zásoby celkem

Pohledávky celkem 18 1

Krátkodobý finanční majetek celkem 629 888

Jiná aktiva celkem 85 40

Aktiva celkem 732 929

PASIVA

Vlastní zdroje celkem 503 724

Jmění celkem 429 504

Výsledek hospodaření celkem 74 220

Cizí zdroje celkem 229 205

Rezervy celkem

Dlouhodobé závazky celkem

Krátkodobé závazky celkem 229 205

Jiná pasiva celkem

Pasiva celkem 732 929

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

ve zkráceném rozsahu (tis. Kč)
Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

NÁKLADY

Spotřebované nákupy a nakupované služby 651 651

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

Osobní náklady 2166 2166

Daně a poplatky

Ostatní náklady 35 35

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv

Poskytnuté příspěvky

Daň z příjmu 

Náklady celkem 2852 2852

VÝNOSY

Provozní dotace 1986 1986

Přijaté příspěvky 798 798

Tržby za vlastní výkony a za zboží 286 286

Ostatní výnosy 2 2

Tržby z prodeje majetku

Výnosy celkem 3072 3072

Výsledek hospodaření před zdaněním 220 220

Výsledek hospodaření po zdanění 220 220

Komentář k hospodaření:
Společnost čelila od poloviny března bezprecedentnímu omezení své činnosti v nastalé epidemiologické situaci. Tržby společnosti se meziročně 
snížily o 73 %, dary právnických osob klesly o 40 %, naopak dary fyzických osob díky zvýšené fundraisingové aktivitě vzrostly o 30 %, dotace 
z veřejných zdrojů nepatrně vzrostly o 1%. Celkově se výnosy společnosti propadly o 17 %. Společnost na tuto nepříznivou situaci reagovala 
výrazným snížením nákladů, zejména v personálních, o 23 %. Neobvykle vysoký kladný hospodářský výsledek tvoří významné jednorázové dary před 
koncem roku a výše zmíněné snižování nákladů. Společnost tak lépe čelila pokračujícím nepříznivým okolnostem v první polovině roku, kdy byla 
dlouhodobě omezena její činnost, zejména v oblasti školské prevence, která znamenala další výpadek tržeb a grantových příjmů za nerealizovanou 
činnost.
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Procentuální rozdělení 
nákladů podle činností

Procentuální rozdělení
 výnosů podle zdrojů

Procentuální rozdělení 
nákladů podle typu

1% 5%

13%

76%

Spotřeba materiálu

Služby

Osobní náklady

Ostatní náklady

28%
38%

34%

Free klub

Open kluby a outdoor

Programy prevence

Příjmy z vlastní činnosti

Individuální dárci

Dary nadací a firem

Dotace z veřejných rozpočtů
65%

9%

9%

17%

Náklady (v Kč) 2 851 758  
50x Spotřeba materiálu 145 330 

soc. služba 43 177 

volnočas 94 597 

programy prevence 7 557 

51x Služby (cestovné, ostatní služby) 505 752 

soc. služba 129 899 

volnočas 236 993 

programy prevence 138 861 

52x Osobní náklady 2 165 695 

soc. služba 893 484 

volnočas 643 040 

programy prevence 629 171 

54x Ostatní náklady (převod darů, veřejná 

sbírka, pojištění, bankovní poplatky) 34 980 

soc. služba 5 188 

volnočas 4 575 

programy prevence 25 217 

Výnosy (v Kč) 3 071 984  
60x Tržby za vlastní výkony a za zboží 285 720         

volnočas 148 560 

programy prevence 137 160 

64x Ostatní výnosy (úroky z bankovních účtů) 1 709             

68x Přijaté příspěvky 798 655 

Dary fyzických osob 274 789 

  Lea Pajurková Duží 50 000 

  Stephen Kines 37 180 

  dalších 31 dárců s dary pod 30 tis. Kč 187 609 

Dary právnických osob 523 866 

  Nadace Mezinárodní potřeby 270 410 

  F-nadace 185 956 

  Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve F-M 18 000 

  Sbor Církve bratrské ve Frýdku-Místku 18 000 

  Apoštolská církev, sbor F-M 23 500 

  Sbor jednoty bratrské Ostrava 8 000 

69x Provozní dotace 1 985 900 

  Moravskoslezský kraj 871 000 

  Statutární město Ostrava - Magistrát 865 000 

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 249 900 

Hospodářský výsledek (v Kč) 220 226  
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Zaměstnanci:
Ing. Michal Vašenda – ředitel společnosti (1,0)
Marcela Orlíková, DiS. – vedoucí sociální práce (0,7)
ak. mal. Alice Bohuslavová – pracovník v sociálních službách (0,7)
Michaela Stříbná – pracovník v sociálních službách od 1.7. (0,5)
Bc. Petra Mecnerová – vedoucí lektor PPRCH, vedoucí vol. aktivit (1,0)
Ivo Neuvirt – lektor PPRCH, vedoucí volnočasových aktivit (1,0)
Blanka Vašendová, DiS. – lektor PPRCH pro 1. stupeň ZŠ, vedoucí vol. aktivit do 31.8. (0,6)
Ing. Dana Eliášová – lektor PPRCH pro 2. stupeň ZŠ, vedoucí st. O-Zábřeh do 30.4. (0,65)
Mgr. Anna Mellwig – pedagog volného času (0,5)
Alena Bystroňová – pracovník úklidu (DPP 64 hod)
ak. mal. Alice Bohuslavová – vedoucí volnočasových aktivit (DPP 43 hod)
Richard Hrazdil – pracovník volnočasových aktivit do 30.8. (DPP 60,5 hod)
Bára Hanelová – pracovník volnočasových aktivit (DPP 245,5 hod)
Bc. Marie Havlásková, DiS. – pracovník volnočasových aktivit od 1.2. (DPP  170,5 hod)
Bc. Anna Homolová, Richard Beneš – adaptační pobyty 1.- 8.9. (DPP 30 hod)
Jana Horáková – pracovník volnočasových aktivit 02-03 (DPP  5,5 hod)
Lucie Noah – pracovník volnočasových aktivit do 31.1. (DPČ 70 hod)

Externí spolupracovníci:
Externí spolupracovníci:
Lenka Petrušková – účetní
Anna Homolová – lektor PPRCH pro 1. stupeň ZŠ
Ing. Martin Lisník, Mgr. Petr Oroszy – supervizoři

Dozorčí rada:
Ing. Jiří Marek, předseda
Členové dozorčí rady:
Mgr. Jarmila Prášková
Radomír Janíček
doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.
Kamil Raška
Mgr. Mojmír Blažek

Správní rada:
Ing. Ján Fifik, předseda 
Členové správní rady:
Mgr. Martina Stavjaníková
Ivo Neuvirt

Statutární orgán - ředitel:
Ing. Michal Vašenda
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Podporují nás

Bajnar Aleš  Hrazdil Richard  Neuvirt Mirko  Rašková Lucie  

Bajnarová Ludmila  Juřicová Nela  Neuvirtová Kamila  Reiter Tomáš  

Beneš Richard  Kajsturová Alena  Pidra Michal  Renáta Drmolová  

Bohuslav Radek  Kubicová Nela  Pidrová Kristýna  Smyčková Karolína  

Brovjak Martin  Mašková Petra  Poledník Lukáš  Straková Daniela  

Durčákova Kateřina   Mikolášová Beáta  Poledník Šimon  Stříbná Michaela  

Fifik Ján  Mlečko Marek  Poledníková Petra  Surovcová Magdaléna  

Holková Eliška  Moháč Kristián  Poledníková Petra  Surovec David  

Holková Justýna  Motyka Stanislav  Pospíšilová Kristýna  Surovec Marek  

Holková Klára  Motyková Markéta  Raška Kamil  Sušovská Sandra  

   a další  

 

Děkujeme také všem 
individuálním dárcům, 
kteř í  naši  č innost 
podpořili peněžitými 
dary.

Dobrovolníci:

Finanční partneři:



Bořivojova 620/29, 718 00 Ostrava Kunčičky, www.pavucina.net

Pavučina o.p.s

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. 


