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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 
2021 - změna vedení společnosti - nový ředitel
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Slovo ředitele

Milí čtenáři výroční zprávy,  
            rok 2021 byl neobvyklý nejen z důvodu pokračování pandemie covid-19 a s tím spojených opatření, ale také proto, že 
poprvé od založení Pavučiny došlo ke změně ve vedení organizace. Ing. Michal Vašenda se rozhodl odejít z pozice ředitele 
a novým ředitelem stal další zakládající člen Pavučiny Ivo Neuvirt. Michalovi velmi děkujeme za jeho dlouholetou obětavou 
práci, bez které by Pavučina nebyla tím, čím je.
             V roce 2021 jsme si už téměř zvykli na respirátory, dezinfekci, na testování, na home-office. On-line prostředí se stalo 
běžnou součástí našich dní. A právě toto období, které snad už doznívá, odhalilo nejednu skutečnost, kterou jsme brali jako 
samozřejmost. Jednou z nich je potřeba osobních setkání - podání rukou, objetí, prostě vidět se tváří v tvář. Tohle jsem osobně 
prožíval a vnímal nejen u sebe, ale i při realizaci preventivních programů v třídních kolektivech. Absence těchto setkání nějak 
vzdálila mnohé blízké vztahy, a také vytěsnila umění vzájemné komunikace a spolužití.  
              Pavučina i v tomto roce pomáhala obnovit to, co se díky covidu narušilo. Předně vztahy mezi vrstevníky, vztahy 
v rodině, či vztahy k sobě samým. V neposlední řadě přinášela i naději pramenící z Boží lásky. Díky Bohu jsme také finančně 
ustáli nelehký rok. Děkuji tímto všem, kteří při nás stále stojí a podporují naši práci. 

Ivo Neuvirt 
ředitel společnosti  
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Sociální služba

Rok 2021 byl ovlivněný pandemií covidu-19. V první části roku fungoval v omezeném režimu, děti se musely během klubu 
střídat v menším počtu, ale zato jsme měli více prostoru pro individuální práci s nimi. V období on-line výuky jsme jim často 
pomáhali s přípravou do školy. Odpovídali jsme na jejich otázky ohledně covidu-19 a dodržovali hygienická opatření. Rozvíjeli 
jsme jejich schopnosti a dovednosti, oblíbené bylo např. šití různých polštářků, srdíček a zvířátek vycpaných vatou. Některé 
děti samy přicházely s nápadem, co si vyrobit. S nadšením také hrály nebo zkoušely hrát na nové klávesy. Starší klienty jsme 
podporovali v jejich rozhodování, např. kam dál po škole. Přes léto jsme hodně využívali zahradu, kde děti mohly bez roušek 
hrát společné hry a přitom se učit spolupracovat, dodržovat pravidla a řešit spory po dobrém. Dětí přibývalo, objevovaly se 
úplně nové tváře. Od podzimu již byl provoz klubu téměř normální (až na roušky, desinfekci rukou a přestávku na větrání). Opět 
jsme šili, malovali barvami na sklo, hráli hry a vedli rozhovory na téma vztahy, dluhy (jak se nedostat do dluhů) a závislosti. Ke 
konci září ukončila smlouvu Michaela Stříbná. Místo ní nastoupil nový pracovník Aleš Starka. Během roku jsme také umožnili 
stáž několika studentkám.  

Počet uživatelů  Počet otevíracích dnů  Počet kontaktů (využití prostoru)  Kontaktní práce  Intervence 

94  140   2204   130  1431 



PROMĚNĚNÁ MLADÁ GENERACE 5PROMĚNĚNÁ MLADÁ GENERACE



PROMĚNĚNÁ MLADÁ GENERACE6

Programy primární prevence

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 2021 zrealizovala Pavučina v oblasti primární prevence rizikového chování a etické výchovy 180 
programů v Ostravě, Frýdku-Místku a okolí. Spolupracovali jsme s 19 základními školami a Dětským domovem Na Vizině 
v Ostravě. Oslovili jsme přes 3100 studentů. Zrealizovali jsme adaptační programy pro ZŠ Junáckou ze Staré Bělé a ZŠ Mládí 
z Orlové-Lutyně (páté, šesté a sedmé ročníky).  Cílem AP bylo posílit a upevnit vztahy dětí napříč třídním kolektivem. Kvůli 
uzavřeným školám v rámci opatření proti koronaviru jsme ovšem přišli o 91 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.  

Programy 
pro  

Počet 
programů   

Počet 
hodin   

Počet oslovených 
žáků   

Počet spolupracujících 
škol   

Počet nezrealizovaných 
programů   

1. stupeň   138  304  2376      9  

2.stupeň   43  157  780       82 

Celkem   181  461  3156   20    91 
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Volnočasové aktivity - kluby
Haf klub, pondělí od 15 – 17 hod.  
Je to klub zaměřený na zvířecí kamarády, zpočátku roku probíhal on-line, po uvolnění koronavirových omezení pak naživo. Dva 
pejsci, Eddie a Twin, bývali s námi na klubu. Prostřednictvím her, kvízů, a také různých hostů se děti zábavnou formou dozvídaly 
zajímavosti ze zvířecí říše. Děti si naše pejsky moc oblíbily, jsou to pejsci, kteří mají zkušenosti v rámci canisterapie, kde 
pomáhají v komunikaci, zlepšují atmosféru mezi dětmi apod. 
 
Kuchtík, úterý od 15 – 17 hod.  
Na začátku školního roku jsme otevřeli nový klub, kde se s dětmi učíme vařit. Vařili a pekli jsme sladké i slané pokrmy, například 
toasty, vafle, bábovku, cukroví, perníky, muffiny, sušenky pro pejsky, vánočku, tortily, puding apod. Děti to bavilo, učily se 
spolupracovat, a také se učily trpělivosti a že bez práce nejsou koláče.  

Tvůrčí dílna, středy od 15 – 17 hod.  
Zpočátku roku probíhal také on-line, pak naživo. Vyráběli jsme spoustu užitečných věcí, které děti mohou používat i mimo 
kluby: přáníčka pro maminky, canisterapeutické pomůcky, různé dárkové předměty a drobnosti. Také jsme měli spoustu hostů, 
např. Kamču, se kterou jsme dělali věci z pedigu. 

Doučko, po-st od 13.00 individuální doučování pro děti 6-15 let, které potřebovaly pomoc v období on-line výuky. Děti si na to 
hodně zvykly, nosily úkoly a připravovali jsme je na testy apod.  
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Exit klub, 11‐14 (15) let co 14 dní, ve čtvrtek 16:00 - 18:00, ve 2. pol. roku 16:00 – 18:30 
Zpočátku kluby probíhaly v on-line prostoru, byly připraveny hry, kvízy a různá témata, např. Rozvod, Selhání, Konzum, Iluze 
apod., součástí bylo i osobní sdílení o tom, co děti prožívaly. V únoru proběhlo mimořádné setkání venku v přírodě, kam přišlo 
12 dětí toužících po soc. kontaktu. Od 6. 5. do prázdnin jsme se již setkávali osobně na zahradě Bedrnova 1 (12 – 16 dětí). 
V létě se děti z Exit klubu podíleli jako dobrovolníci na akcích Prázdniny na Jihu a Na plné pendy. Od září probíhaly kluby uvnitř 
(průměr 15 dětí) s možností on-line připojení pro ty, kdo byli v karanténě. Ke konci roku jsme 2x měli outdoorové setkání 
s názvem Secret, na programu byly hry, hlubší ponoření do daného tématu, a také společná večeře. Děti zvaly i své kamarády. 
Naplňování touhy po plnohodnotných soc. kontaktech vnímáme jako jeden z prvků minimalizování dopadů pandemie 
covid-19.  

Junior klub v Ostravě-Kunčičkách, pátek od 15.00 do 16.30, co 14 dní  
Junior klub v Ostravě-Kunčičkách je volnočasový klub s organizovaným programem pro děti ve věku 6-11 let. Pro děti máme 
připravené společné hry, soutěže, kvízy, příběhy z Bible a na závěr kolo štěstí. V prvních měsících roku byl zákaz volnočasových 
aktivit kvůli pandemii covid-19, takže se klub rozběhl až po uvolnění. O to větší byl zájem dětí, které už byly celé nedočkavé. 
Přicházely v hojném počtu a užívaly si společných her a společného setkávání, které probíhalo, pokud to počasí dovolilo, 
především na zahradě. Průměrně se zúčastnilo 15 dětí, 2 pracovníci a 1 dobrovolník. 

Klub JinAK ve Frýdku - Místku
V roce 2021 proběhlo 19 setkání Klubu JinAK s průměrnou účastí 3 dětí na klubu. Většina setkání probíhala díky malému počtu 
dětí osobně, 5 setkání jsme uskutečnili on-line. Rok 2021 byl o vzájemném budování vztahů, podpoře a sdílení se. Kvůli 
koronavirovým opatřením jsme stále nemohli realizovat akce, které jsme si naplánovali.

   



Volnočasové aktivity - tábory
Volnočas – tábory, dětské dny:
Letos jsme díky covidu realizovali pouze jeden letní tábor na Kyčeře, kterého se zúčastnilo 31 dětí a 12 členů týmu. Měli jsme 
cestovat do 18. století, ale stroj se pokazil a my se ocitli v roce 1950, v době komunismu. Děcka se ocitly ve věznici, kde 
zakoušely strasti i radosti komunistického režimu. Jejich touhou bylo dostat se odsud pryč. Byť to vše vypadá trochu 
hrůzostrašně, zažívali jsme super čas, kdy kromě dopoledních programů ve stanu, skvělých bojovek, legrace a tvořivosti, bylo 
mnoho osobních rozhovorů. Večerní programy byly, kromě písniček a her, obohaceny příběhy lidí, kteří se v době komunismu 
postavili na odpor a s vírou bojovali za svobodu a právo. Silné příběhy zanechaly v dětech velkou stopu. Na táboře také jsme 
měli dva hosty, kteří byli ve vězení za krádeže a drogy. Tito bývalí narkomani měli silné příběhy, jak Ježíš změnil razantně jejich 
život.  Jedna maminka po táboře napsala: "Moc Vám chci poděkovat za plno zážitků a radosti mé dcery. Podle vyprávění si to 
tam strašně užila a byla šťastná. Po příjezdu mi ihned vytuhla a spala do oběda dalšího dne, takže řádně unavená. � Ještě 
jednou velké díky, prý příští rok s Vámi opět pojede.

Prázdniny na Jihu 7. 7. a 28. 7. 2021
Zapojili jsme se do projektu Prázdniny na Jihu a hned 7.7. 2021 jsme uspořádali Creativ Day, kterého se zúčastnilo 30 nových 
dětí, takže velmi dobrá kontaktní akce. Děcka vyráběly různé věci, např. pletly košíky, moc se jim to líbilo. Druhou akcí byl 28. 7. 
Velký detektivní příběh, který měl taktéž plnou obsazenost. 24 dětí pod vedením Jamese Bonda mělo v ulicích naší lokality 
odhalit tajemství ztracených zlatých cihel. Tato sofistikovaná detektivní hra, do které bylo zapojeno i několik obyvatel 
a prodavačů z okolí, přinesla opět své ovoce: nové kontakty a nadšení ze strany dětí.  

Dětské dny - Na plné pendy 25. 8. 2021 od 16:00 do 18:00 
Na konci prázdnin jsme plánovali uspořádat dva dětské dny ve dvorech přilehlých panelových domů (ul. Bedrnova a ul. 
Horymírova). Nakonec se kvůli nepřízni počasí podařilo uskutečnit jen jeden, a to na sídlišti Horymírova, kterého se zúčastnilo 
53 dětí a mnoho rodičů. Kromě soutěžních disciplín byla k dispozici velká trampolína, a také kreativní činnost. Všechny děti 
dostaly balíčky jako odměnu za soutěže a ti nejlepší v každé kategorii věcné ceny sponzorované našimi partnery. Zapojili se 
i dobrovolníci z řad dětí z Exit klubu. Celkem se akce zúčastnilo 23 dobrovolníků, z toho 11 dorostenců.  

PROMĚNĚNÁ MLADÁ GENERACE10
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Volnočasové  aktivity - statistiky
Klubové aktivity Počet kontaktů Počet setkání Z toho ON -LINE 

Tvůrčí dílna (Bedrnova 1) 313 38 18

Kuchtík (Bedrnova 1) 79 10   

Doučko (Bedrnova 1) 92 31   

Haf klub (Bedrnova 1) 221 36 17

Exit klub (Bedrnova 1) 237 19 7

Junior klub (Ostrava - Kunčičky) 175 11

Klub JinAK (Frýdek - Místek) 57 19 5

Prázdninové kluby (včetně 2 výletů) 68 9   

Celkem:  1242 173 47

Jednorázové akce a tábory Počet dětí Dobrovolníci Zaměstnanci

Letní tábor 16. - 25. 7. 31 10 2

Prázdniny na jihu –  Creativ  7.7. 30 8 3

Prázdniny na Jihu -  Detektiv 28.7. 24 10 2

Na plné pendy (dětský den 25.8.) 53 23 3

Mikulášský speciál 7.12. 39 2 2

Krabice od bot 22.12.  37 2 2

Celkem:  214 55 14
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Hospodaření

Komentář k hospodaření:
První polovina roku byla ještě významně ovlivněna epidemiologickou situací napříč plánovanými aktivitami celé organizace i personálním 
obsazením služeb díky nemoci covid-19 některých členů týmu. V druhé polovině roku nastal obrat a mohly být znovu realizovány klubové aktivity, 
velmi žádané preventivní programy rizikového chování na školách, a taktéž mohla být opět navýšena kapacita sociální služby. Vážíme si všech 
podporovatelů z řad státních institucí, nadací i individuálních dárců, díky kterým jsme mohli všechny projekty uskutečnit.

Výkaz zisku a ztráty 

ve zkráceném rozsahu (tis. Kč)
Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

NÁKLADY

Spotřebované nákupy a nakupované služby 627 627

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

Osobní náklady 2126 2126

Daně a poplatky

Ostatní náklady 12 12

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv

Poskytnuté příspěvky

Daň z příjmu 

Náklady celkem 2765 2765

VÝNOSY

Provozní dotace 2033 2033

Přijaté příspěvky 452 452

Tržby za vlastní výkony a za zboží 341 341

Ostatní výnosy 11 11

Tržby z prodeje majetku

Výnosy celkem 2837 2837

Výsledek hospodaření před zdaněním 72 72

Výsledek hospodaření po zdanění 72 72

AKTIVA k 1.1.2021 k 31.12.2021

Dlouhodobý majetek celkem

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Dlouhodobý finanční majetek celkem

Oprávky k dlouhodobému majetku

Krátkodobý majtek celkem 929 1276

Zásoby celkem

Pohledávky celkem 1 7

Krátkodobý finanční majetek celkem 888 1268

Jiná aktiva celkem 40 1

Aktiva celkem 929 1276

PASIVA

Vlastní zdroje celkem 724 1086

Jmění celkem 504 1014

Výsledek hospodaření celkem 220 72

Cizí zdroje celkem 205 190

Rezervy celkem

Dlouhodobé závazky celkem

Krátkodobé závazky celkem 205 190

Jiná pasiva celkem

Pasiva celkem 929 1276

Rozvaha ve zkráceném rozsahu (tis. Kč)
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Procentuální rozdělení 
nákladů podle činností

Procentuální rozdělení
 příjmů

Procentuální rozdělení 
nákladů podle typu

0% 6%

17%

77%

Spotřeba materiálu

Služby

Osobní náklady

Ostatní náklady

27%
43%

30%

Free klub

Volnočasové aktivity

Programy prevence

Příjmy z vlastní činnosti

Individuální dárci

Dary právnických osob

Dotace z veřejných rozpočtů
65%

11%

8%

16%

Sociální služba 1 181 570

spotřeba materiálu 45 996

služby 148 577

osobní náklady 981 255

ostatní náklady 5 742

Volnočas 826 331

spotřeba materiálu 94 964

služby 193 061

osobní náklady 534 737

ostatní náklady 3 569

Programy prevence 756 563

spotřeba materiálu 20 045

služby 123 930

osobní náklady 610 050

ostatní náklady 2 538

Tržby 341 050

volnočas 131 280

programy prevence 209 770

Provozní dotace 2 033 392

Moravskoslezský kraj 970 000

Statutární město Ostrava - Magistrát 784 611

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 265 000

Ministerstvo práce a sociálních věcí 13 781

Přijaté dary včetně darů k financování v dalších letech 742 076

Nadace Mezinárodní potřeby 434 700

Stephen Kines 111 540

F-nadace 50 700

Mikušová Rút 20 000

Orlíková Marcela 18 400

Apoštolská církev, sbor Frýdek-Místek 15 000

dalších 21 dárců s dary pod 15tis.Kč 91 736

Ostatní výnosy 10 703
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Lidé v Pavučině
Zaměstnanci:
Ing. Michal Vašenda – ředitel společnosti do 31.1. (1,0), od 1.2. ekonom (0,2)
Ivo Neuvirt – ředitel společnosti od 1.2., lektor PPRCH, vedoucí volnočasových aktivit (1,0)
Bc. Eva Janáková - finanční a projektový manažer 07-08 (DPP 39,5hod), od 1.9. (0,5)
Marcela Orlíková, DiS. – vedoucí sociální práce, sociální pracovník (0,7)
ak. mal. Alice Bohuslavová – pracovník v sociálních službách (0,7)
Michaela Stříbná – pracovník v sociálních službách do 30.9. (0,5)
Aleš Starka– pracovník v sociálních službách od 18.10. (0,5)
Bc. Petra Mecnerová – koordinátor, lektor PPRCH, pracovník volnočasových aktivit (1,0)
Bc. Marie Havlásková, DiS. – pedagog volného času do 30.4. (DPP 94hod), od 1.5. DPČ (0,5) 
ak. mal. Alice Bohuslavová – pracovník volnočasových aktivit (DPP 40hod) 
Michaela Stříbná – pracovník volnočasových aktivit (DPP 32hod)
Bára Hanelová – pracovník volnočasových aktivit do 31.8. (DPP 220hod) 
Richard Beneš – adaptační pobyty 09-10 (DPP 85hod) 
Vladěn Lasotová – pracovník volnočasových aktivit 09 (DPP 25,5hod) 
Petra Michálková – pracovník volnočasových aktivit 11 (DPP 13hod)
Alena Bystroňová – pracovník úklidu do 30.9. (DPP 59,5hod) 
Michaela Stříbná – pracovník úklidu od 1.10. (DPP 16,5hod)

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
Blanka Vašendová, Dis.

Statutární orgán - ředitel:
Ivo Neuvirt
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Podporují nás

Děkujeme také všem 
individuálním dárcům, kteří 
naši činnost podpořili 
peněžitými dary.

Dobrovolníci:

Finanční partneři:

Bajnar Aleš Lasotová Vlaďen Poledník Šimon Surovec Marek  

Bajnarová Ludmila  Marek Jiří Poledníkova Alice Špačková Anežka 

Beneš Richard Marková Pavla Poledníková Petra Tichá Kateřina 

Bohuslav Radek Martin Provjak Pospíšilová Kristýna  Tichavský Tomáš 

Černík Ondra Mašková Petra Raška Kamil  Trávníček Šimon 

Černíkova Aneta Míková Barbora Rozehnalová Kamila Trávníčková Jana 

Durčákova Kateřina  Mlečko Marek  Rašková Lucie Vašendová Blanka 

Fifik Ján  Motyková Markéta  Reiter Tomáš Žeravíková Nikol 

Holková Eliška Neuvirt Mirko Renáta Drmolová a další 

Holková Justýna Neuvirtová Kamila Straková Daniela  

Holková Klára  Pidra Michal Surovec David   
 



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. 


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16

