JAK ŠEL ČAS….

ANEB 10 LET S ANIMOU!
Sociální poradna

Klub Kafe Ostrava

Centrum ANIMA Opava

Kafárna

O nás …
28. 4. 2002 zakládá skupina rodičů a pečovatelů o osoby s dlouhodobým duševním
onemocněním sdružení O.s. ANIMA Opava za účelem svépomocné a klubové činnosti.
V lednu 2003 - zahajuje činnost informační a poradenské Kontaktní centrum
O. s. ANIMA Opava v pronajaté kanceláři na odd. 13 v areálu Psychiatrické léčebny
Opava.
V říjnu 2003 je otevřeno chráněné pracoviště Klub Kafe Ostrava v Diagnostickém
centru v Moravské Ostravě, Přívoze.
2004 - byl získán pronájem budovy bývalé MŠ na ul. Liptovská 21, Opava
2005 - slavnostní otevření „Centra denních sociálních služeb“ O.s. ANIMA Opava na
Liptovské ul. 21 v Opavě
V září 2006 bylo zprovozněno druhé tréninkové pracoviště „Kafárna“ v Ostravě
Porubě, na kterém poskytujeme 2. stupeň pracovní rehabilitace zájemcům
s psychickým onemocněním.
V říjnu 2006 zahajuje ANIMA VIVA o.s. první dvě etapy projektu OP RLZ s názvem
„Chráněné pracoviště Centra denních sociálních služeb“ v Opavě z fondů Evropské
unie, a to: „Výuku PC“ a „Pracovní rehabilitaci“
V únoru 2007 – stěhování Klubu Kafe Ostrava z Diagnostického centra
do nových prostor Centra Gabriel v Ostravě – Zábřehu na Čujkovovu ul., blízko Nám.
SNP.
V březnu 2007 - v uvolněném Diagnostickém centru v Moravské Ostravě vzniká
prozatímně třetí tréninkový provoz „Kavárna Animka“ jako 3. etapa evropského
projektu OP RLZ „Chráněné pracoviště Centra denních sociálních služeb“
V červnu 2008 se podařilo obnovit provoz Sociální poradny. Poradnu jsme otevřeli
v areálu Slezské nemocnice Opava a posílili tím její dostupnost pro pacienty léčebny i
místních ambulancí.
V srpnu 2008 – je slavnostně „Kavárna Animka“ přestěhována z ostravského
Diagnostického centra do Opavy a otevřena v prostorách Centra Anima Opava.
Umožňujeme tím sociální a pracovní rehabilitaci opavským klientům.

Od července 2009 realizujeme projekt „Anima bourá bariéry“ aneb k zaměstnání
vstup volný! podpořený Moravskoslezským krajem, díky kterému jsme navázali
spolupráci se ZŠ Boženy Němcové, která umožnila pracovní praxe našim uživatelům
v letech 2009 – 2010.
Září 2009 – červen 2010 jsme v rámci projektu „Nejsme na to sami!“ financovaného
Nadací OKD podpořili setkávání rodinných příslušníků ve formě skupinových terapií
vedených Mgr. Domesem a edukační, přednáškovou činností.
V období 1. 9. 2009 - 31. 12. 2011
byla pracoviště Klub Kafe Ostrava
a Kafárna zapojena do individuálního projektu Moravskoslezského kraje
financovaného z prostředků ESF (OP LZZ).
V r. 2010 na Centru ANIMA Opava a na ZŠ Boženy Němcové realizujeme přípravu
k práci, kterou rozšiřujeme o další pracovní zaměření (mimo kavárenské provozy),
klienti získali praxi např. v lektorování němčiny, administrativě a úklidových pracích.
V srpnu 2011 Centrum ANIMA Opava rozšiřuje cílovou skupinu osob s duševním
onemocněním o osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením (navazujeme
spolupráci s ÚSP Marianum).
Od listopadu 2011 mají ostravské kavárenské provozy vlastní webové stránky
s aktualitami: www.kafarna-klubkafeostrava.estranky.cz
V letech 2011 – 2012 zaměstnáváme naše uživatele na pracovištích v Opavě
i Ostravě (uživatelé se uplatnili např. jako úklidoví a provozní pracovníci v kavárně, při
výdeji jídla aj. provozech, administrativní pracovníci, lektorky jazyků, propagační
pracovníci). Celkem se nám dosud podařilo zaměstnat 11 uživatelů (ve spolupráci s
Nadací OKD a Centrem pro zdravotně postižené MSK) a chystáme se v tomto trendu
pokračovat.
Děkujeme všem, kdo nás podpořili a nadále podporují!
ANIMA VIVA o.s., IČ 265 91 014, sídlem: Liptovská 21, 747 06 Opava 6
č. ú. 179499330/0300, tel./mobil: 731177812 (Opava), 733736232 (Ostrava)
http://www.animaviva.cz

