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2 ÚVODNÍ SLOVO 

Předkládám Vám první výroční zprávu o činnosti a hospodaření 
Agentury Pavučinka, o. s.  

Rok 2010 byl prvním rokem existence nové organizace. Jejímu vzniku 
předcházely poměrně dlouhé úvahy, které sahají někdy do jara roku 
2008. Jak to bývá, myšlenky musí vykrystalizovat, aby se mohl začít 
realizovat smysluplný a přínosný projekt. Velmi stručně se dá rok 
2010 charakterizovat jako rok prvních krůčků po pavučince 
připravovaných projektů. Hlavním cílem bylo zahájit činnost 
organizace alespoň několika akcemi, a to se podařilo. Mezi 
neúspěšnější akce patřil letní týdenní pobyt rodin s turistickým, 

relaxačním, sportovním a poznávacím programem, který se v srpnu uskutečnil na Svatém 
Kameni u Dolního Dvořiště. 

Během roku se úspěšně podařilo navázat na činnosti a zkušenosti z předchozí práce 
v jiné neziskové organizaci a to v Křesťanském mateřském centru Sedmikráska, které bylo 
osm let mým pátým dítětem. Právě Sedmikrásce patří poděkování za to, že Pavučince 
umožnila uskutečnit první setkání, první programy, včetně prvotní propagace cílů a činností 
na vlastní akci ke dni matek. 

Na hodnocení naplňování cílů je ještě příliš brzy, protože činnost organizace je 
na samém začátku. Teprve v dalších letech, až se Pavučinka v Hradci Králové pevně zabydlí 
s nabídkou a realizací programů pro rodiny, děti, mládež a třetí generaci, školy, mateřská 
centra, kluby seniorů apod. bude čas a prostor na zpětný pohled. Plánů je mnoho a záleží jen 
na tom, jak se bude cíleně všímat potřeb a problémů rodin a jak se na ně dokáže přínosně 
zareagovat. Dosavadní odezva veřejnosti je velmi kladná a povzbuzující, a proto se těším na 
další práci a na setkání s novými lidmi a podporovateli. 

za lidi s Pavučinky 
Mgr. Jarmila Polanská 
předsedkyně sdružení  
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3 INFORMACE O ORGANIZACI 

3.1 Údaje o registraci a zakladatelích 
Občanské sdružení založili podle zákona tři osoby starší 18 let:  

Mgr. Jarmila Polanská, která je hlavní nositelkou myšlenky a projektů 
Lenka Tomášová, která je neformální a dobrovolnou spolupracovnicí a recenzentkou textů 
Ing. Pavel Polanský, který zajišťuje některé programy při aktivitách pro rodiny s dětmi 

Stanovy byly přípravným výborem odsouhlaseny dne 22. 9. 2009. Odeslání k registraci 
na Ministerstvo vnitra se uskutečnilo 18. 2. 2010. 

Registrace a přidělení IČ (228 75 204) se uskutečnilo dnem 23. 3. 2010 pod číslem  
VS/1-1/79 269/10-R.  

3.2 Cíle a poslání organizace 
Cílem činnosti organizace je podpora a posílení prvořadé a nezastupitelné role rodiny 

ve společnosti, podpora a prezentace tradičního modelu rodiny se zaměřením na udržování 
pozitivních mezilidských vztahů a problematika partnerských vztahů s důrazem na mladou 

generaci. 

 Dalším cílem je podpora péče o rodinné 
příslušníky v předškolním nebo seniorském věku. 

 Součástí projektů se stane také nabídka 
akreditovaných rekvalifikačních kurzů pro zvýšení 
konkurenceschopnosti členů rodiny na trhu práce, 
dále nabídka kurzů, přednášek a besed s tématy 
výchovy, partnerských vztahů, rodinného života, 
osobnostního a sociálního rozvoje 

Program se doplní o nabídku volnočasových 
aktivit pro všechny věkové kategorie, vedoucích k nekonzumnímu způsobu trávení volného 
času a rozvoji tvůrčího potenciálu účastníků. 

3.3 Projekty organizace 
Připravované a částečně realizované projekty se budou vzájemně prolínat a doplňovat. 

Proto má nová organizace v názvu slovo Pavučinka. Hlavními pilíři a základními projekty pro 
nejbližší období jsou: 

1. Deskoherna 

V první fázi realizace projektu se stane Deskoherna prostorem pro 
hraní deskových her, realizaci tvůrčích aktivit typu výtvarných 
dílen a kroužků, dále k realizaci nejrůznějších klubových aktivit. 
Připravuje se nabídka vzdělávacích kurzů včetně akreditovaných, 
dále soutěže ve stolních hrách pro rodiny, družiny, školy apod. 
Doplňkovou službou bude zároveň možnost zapůjčení her domů 
případně jejich nákup. 

v Novohra dských horách  
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V druhé fázi realizace projektu se počítá s provozem Deskoherny včetně malé kavárny 
formou sociální firmy se zaměstnáváním osob dlouhodobě pečujících o osobu blízkou 
a osob starších padesáti let. Jedná se o cílové skupiny, které obtížně hledají nové 
pracovní uplatnění a potřebují podporu při obnově pracovních návyků či získání nové 
dílčí kvalifikace. Uvažuje se i o otevření samoobslužné prádelny (pračka se sušičkou, 
žehlicí prkno a žehlička). Samozřejmostí bude připojení k internetu a možnost malého 
občerstvení.  

2. Kurzy, přednášky, besedy jsou další součástí a jednotlivými dílčími projekty 
organizace. Připravují se kurzy k akreditaci, dále besedy, cykly přednášek, semináře, 
programy spojené s tvořením a s tématikou rodiny, rodičovství, partnerských vztahů, 
osobnostního rozvoje, tradic a podobně. Zaměřeny jsou pro děti, mládež, rodiče, 
seniory a veřejnost. Tyto programy se zrealizují buď podle aktuální nabídky přímo 
v organizaci, nebo tzv. na klíč například ve školách, mateřských centrech, klubech 
důchodců a dalších zájmových organizacích. 

3. Rekreačně relaxační programy a akce doplní výše uvedené 
projekty a hlavní zaměření organizace. Budou určeny pro 
různé věkové skupiny.  Uskuteční se týdenní pobyty, víkendy, 
výlety s programem pro rodiny s dětmi či seniory, příměstské 
tábory i pro starší žáky, volnočasové programy, kroužky apod.  

4. Ve výhledu činnosti organizace a podle aktuálních potřeb 
členů i společnosti se předpokládá rozšíření nabídky také 
o sociální služby s ohledem na stárnutí populace. Součástí 
projektu budou aktivizační programy zaměřené na motoriku, 
psychickou pohodu, informovanost seniorů, tvůrčí aktivity, trénink paměti. Dále se 
počítá se zavedením pomoci v domácnosti formou drobných nákupů, praní osobního 
prádla a podobně. Nabízené služby bude možné podle zájmu a potřeby klientů doplnit 
službami kadeřnice, pedikérky, doprovodu na úřady či k lékaři, případně realizací 
dalšího denního stacionáře ve městě.   

3.4 Údaje o vedení a o zam ěstnancích organizace 
Statutárním orgánem organizace je v souladu se stanovami Výkonný výbor řádně 

zvolený valnou hromadou dne 3. 5. 2010 ve složení: 

Mgr. Jarmila Polanská, předsedkyně, oprávněná jednat za organizaci na veřejnosti, lektorka 
Ing. Pavel Polanský, člen výkonného výboru, lektor sportovních aktivit 
Ing. Jitka Ležíková, členka výkonného výboru, lektorka tvůrčích programů 

V roce 2010 organizace neměla zaměstnance, činnost byla vykonávána na základě 
dobrovolnictví zejména členy výkonného výboru. 

Ke konci roku 2010 měla Pavučinka 6 členů + 11 jejich rodinných příslušníků 
a mnoho dalších příznivců. Vzhledem k tomu, že prvoplánově není cílem organizace získávat 
členy, ale realizovat programy pro veřejnost bez ohledu na vazbu s organizací, je tento počet 
pro první rok existence dostačující. Přesto se očekává další nárůst, jako odezva na spokojenost 
s uskutečněnými programy. 
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4 INFORMACE O AKTIVITÁCH V ROCE 2010 

4.1 Hlavní mezníky roku 2010 
Prvním zásadním krokem v činnosti nové organizace je bezesporu její zaregistrování 

na Ministerstvu vnitra do rejstříku neziskových organizací. Den s datem 23. 3. 2010 je tedy 
oficiálním začátkem Agentury Pavučinka, o. s. Ke stejnému dni se otevřelo účetnictví 
organizace a ke dni 3. 5. 2010 byl založen bankovní účet. Od 5. 5. 2010 provozujeme i vlastní 
webové stránky, které informují o dění a mimo jiné i podporují propagaci.  

Nejúspěšnější akcí roku 2010 byl bezesporu 
pobyt rodin v rekreačním středisku Českého červeného 
kříže Prahy 7 na Svatém Kameni u Dolního Dvořiště. 
Celkem se pobytu zúčastnilo 56 dospělých a dětí 
převážně školního věku. Na celý týden byl připraven 
rozmanitý program, který se sestával z výletů 
(Novohradské hory), exkurzí (elektrárna na Lipně), 
sportovních aktivit (sjíždění Vltavy, volejbalová 
utkání, ping-pongové turnaje) a návštěv místních 
památek (Český Krumlov, Vyšší Brod, Nové 

hrady,…). Celý pobyt se nesl v duchu slavné konězpřežky, jejíž zbytky a nedaleké muzeum 
jsme též navštívili. Vyvrcholením byla „stavba“ samotné konězpřežky, na které se podíleli 
téměř všichni členové přítomných rodin. 

Podzim v Agentuře Pavučinka se nesl v duchu 
hledání vhodných prostor pro organizování činností 
v novém kalendářním roce a hledání finanční podpory 
připravovaných projektů. Uskutečnilo se několik 
setkání členů výkonného výboru a neformálních 
setkání s členy občanského sdružení, na kterých se 
tato problematika diskutovala. Na sklonku roku 
se podařilo zajistit malý prostor, ne sice zcela vhodný 
svým umístěním, ale přínosný pro realizaci dalších 
programů v roce 2011.  

v grafitovém dole  

v Novohr adských horách  
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4.2 Přehled činnosti organizace v roce 2010 
Datum Program 

3. 5. 2010 
Valná hromada 

seznámení s cíli a nejbližším programem, volba výkonného výboru 

9. 5. 2010 
Kyti čka  

oslava dne matek s mateřskými centry – prezentace programu organizace 
(rozdáno cca 40 ks propagačních materiálů) 

19. 5. 2010 

Večery pro ženy  

první setkání s tvořením (vyšívání) a povídáním na téma dne matek 
v historii a dnes  

v prostorách KMC Sedmikráska Hradec Králové 

16. 6. 2010 

Večery pro ženy  

další setkání s tématem Rodina a rituály s možností uháčkovat si 
drobnou dekoraci 

v prostorách KMC Sedmikráska Hradec Králové 

7. 8. – 14. 8. 
2010 

Letní týdenní pobyt rodin na Svatém Kameni 

4.3 Přehled dopl ňkových a hospodá řských činností 
Doplňkové činnosti se v roce 2010 neuskutečnily, i když se s nimi v následujících 

letech počítá. Bez nich by dlouhodobě nebylo možné financovat provoz organizace 
a jednotlivé projekty. 

4.4 Zhodnocení roku 2010 
Rok 2010 byl rokem začátku existence organizace 

a realizací prvních programových nabídek. Cílem bylo ustavení 
organizace, seznámení veřejnosti s programem a přípravou další 
činnosti. Jednalo se zejména o hledání vhodného místa 
k provozování činnosti a zahájení postupné realizace chystaných 
projektů.  

V rámci hodnocení uskutečněných programů, je nutné na 
tomto místě poděkovat novému vedení KMC Sedmikráska, které 
umožnilo některé programy uskutečnit ve svých prostorách a na 
akci ke dni matek umožnilo realizaci propagační akce Pavučinky. 

S realizací zamýšlených programů souvisí i jejich finanční 
zajištění. V říjnu 2010 byly podány dvě žádosti o dotace. Jedna do programu T-mobile 
s názvem Deskoherna pro všechny. Druhá do programu OP LZZ Lidské zdroje 
a zaměstnanost (4.3.3) s názvem Nově po padesátce, která si kladla za cíl uskutečnit program 
motivačních a rekvalifikačních programů pro osoby pečující o osobu blízkou a osoby starší 
padesát let. Obě žádosti nebyly podpořeny. Rok 2010 byl tedy zcela bez finanční podpory, 
proto rozvoj organizace nebyl tak rychlý, jak se na začátku předpokládalo. 

Květnové vyšívání  
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4.5 Plán na rok 2011 
Od ledna roku 2011 bude Agentura Pavučinka, o. s. 

realizovat pravidelný program tři až čtyři dny v týdnu 
v odpoledních hodinách. Připravují se tvůrčí aktivity a besedy 
nad tematikou rodinného života. Uskuteční se dva týdenní 
pobyty rodin – jeden o jarních a druhý o letních prázdninách. 
 Uvažuje se o realizaci několika víkendů pro ženy a zahájí 
se činnost sobotní tvůrčí dílny. 

Hlavním cílem je zajistit v roce 2011 dotace pro provoz 
Deskoherny, která by vedle programů tvůrčích a besed měla 
během roku začít fungovat.  

V druhé polovině roku 2011 se začne s realizací volnočasových programů formou 
kroužků ve školách v Hradci Králové a nejbližším okolí. S tematikou rodinné problematiky se 
navážou kontakty s mateřskými centry, s kluby důchodů a nabídnou se jim program pro 
besedy, přednášky či tvůrčí aktivity. 
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5 EKONOMICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2010 

Účetnictví v roce 2010 bylo vedeno jednoduchou účetní 
evidencí od 23. 3. 2010. 
Organizace neobdržela žádné dotace a granty, hospodařila jen 
s vlastními prostředky. 
Tisk propagačních materiálů, pronájem prostor v KMC 
Sedmikráska byl formou daru. 

 

NÁKLADY 132 962 
Investiční náklady 0 
Neinvestiční náklady 132 962 
Mzdové náklady 0 
Materiál  4 223 
Nájem 0 
Energie 0 
Propagace, tisk 0 
Telefon, internet, pošta 1 608 
Poskytnuté služby 126 765  
Cestovní náklady 0 
Opravy, údržba 0 
Ostatní 366 
VÝNOSY 142 019 
Členské příspěvky 1 734 
Pobytné 2 800 
Programy pro rodiny 137 485 
Granty a dotace 0 
ROZDÍL VÝNOS Ů A NÁKLAD Ů + 9 057 
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6 PODĚKOVÁNÍ 
Mgr. Ludmile Valešové – předsedkyní KMC 
Sedmikráska za vstřícný přístup a za bezplatný 
pronájem prostor k uskutečnění programů organizace.  
Lence Tomášové – za recenzi a jazykovou korekturu 
textů organizace. 
Ing. Pavlu Polanskému – za organizaci sportovních 
aktivit na letním týdenním pobytu rodin. 
Libuši Mikešové – za zajištění tisku propagačních 
materiálů. 

 

Kontaktní údaje 
adresa: U Sokola 268, Hradec Králové 

kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Polanská 

IČ: 22875204 

číslo účtu: 2900066901/2010 

mobil: 773 380 745 

e-mail: a.pavucinka@email.cz 

web: www.a-pavucinka.cz 

vypracovala: Mgr. Jarmila Polanská 

počet výtisků: 20 
 

 


