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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nejčastější diagnózou z okruhu duševních onemocnění 
jsou afekti vní poruchy (poruchy nálad) a psychózy. V rám-
ci onemocnění z oblasti  poruch nálad se nejčastěji objevují 
deprese, mánie, bipolární porucha a neurózy. 

Deprese se vyznačuje alespoň dva týdny trvající špatnou 
náladou, ztrátou zájmů, potěšení, únavou, ztrátou chutí  
k jídlu, hmotnosti , libida. Vážným rizikem jsou v tomto pří-
padě myšlenky na sebevražedné jednání, či samotná sebe-
vražda. 

Mánie se naopak vyznačuje minimálně jeden týden trvající 
přehnaně dobrou náladou, až euforickou, zvýšenou hovor-
ností , vysokou akti vitou, myšlenkovým tryskem, nespavostí  
a ztrátou zábran. 

Neuroti cké poruchy (neurózy) patří také mezi časté dušev-
ní poruchy. Mezi příznaky patří prožitky úzkosti , strachu, 
pocitu sevření, nedostatek dechu, bušení srdce, pocení, 
třes rukou, apod. V této kategorii se nejčastěji vyskytují fo-
bie, úzkostné poruchy a obsedantně-kompulzivní poruchy. 

Psychózy se obecně vyznačují různými psychoti ckými pří-
znaky. Jednou z nejzávažnějších a nejčastějších onemoc-
nění z tohoto okruhu je schizofrenie. Mezi psychoti cké pří-
znaky patří sluchové halucinace, tzv. „hlasy“ – jdou zvenku 
nebo mohou být uvnitř hlavy, většinou nemocnému na-
dávají, komentují jeho jednání, přikazují, nemocný je musí 
poslechnout. Psychoti ckým příznakem jsou také bludy, tedy 
náhled nemocného, který není reálný a který nelze nemoc-
nému vyvráti t. 

Nemoc ovlivňuje rodinné i mezilidské vztahy, ochuzuje vy-
užití  volného času, omezuje studijní a pracovní příležitosti , 
zasahuje do oblasti  kogniti vních funkcí, celkově omezuje 
kvalitu lidského života a jeho fungování v běžné společnosti . 

Osoby s uvedeným, ale také i s jiným typem duševního 
onemocnění, či zdravotního posti žení mohou využít služ-
bu odborného sociálního poradenství v Sociální poradně 
ANIMA VIVA.



„Všechno, co děláme, je jen kapka 
v moři, ale kdybychom to nedělali,

 ta kapka by tam chyběla.“

Matka Tereza

POSLÁNÍ

Posláním Sociální poradny ANIMA VIVA je poskytovat 
odborné sociální poradenství lidem s duševním onemoc-
něním a lidem v krizové situaci spojené s trvajícími psy-
chickými a sociálními obtí žemi, dále jejich rodinám nebo 
lidem blízkým, aby dokázali nalézt východisko z jejich ob-
tí žné sociální situace. 

CÍLOVÁ SKUPINA

1.  Osoby s chronickým duševním onemocněním (neuro-
ti cké, psychoti cké a afekti vní poruchy, poruchy osob-
nosti ). Uvedená kategorie osob zahrnuje rovněž ro-
dinné příslušníky, pečovatele a osoby blízké.

2.  Osoby s jiným zdravotním posti žením (před. neurolo-
gické onemocnění, organické poruchy, kombinované 
posti žení).

3. Osoby v krizi. 

VĚKOVÁ KATEGORIE JE OD 16 – 80 LET

Služba odborného sociálního poradenství je poskytová-
na zdarma, ambulantní (v Sociální poradně) nebo terénní 
formou (doprovody, návštěvy hospitalizovaných uživatelů 
v Psychiatrické nemocnici Opava, podpora zaměstnávání 
osob se zdravotním posti žením)

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

•  PODPORA SAMOSTATNOSTI A NEZÁVISLOSTI - svobo-
da v rozhodování, směrování k nezávislosti  na sociálních 
službách a k přebírání zodpovědnosti  za vlastní život

•  DŮVĚRNOST A SOUKROMÍ - respekt soukromí uživa-
telů a zachování důvěrnosti  o sdělených informacích

•  INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP k uživatelům služeb poradny
•  ZÁSADA PROFESIONÁLNÍHO PŘÍSTUPU – odborní 

pracovníci splňují vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách a mají praxi s cílovou skupinou 
osob s duševním onemocněním 

•  ZÁSADA TÝMOVOSTI A KOLEGIALITY - spolupráce dal-
ších pracovníků v zájmu uživatele

•  ZÁSADA KOMPLEXNÍHO PŘÍSTUPU – na potřeby uživa-
tele se pohlíží v souvislostech celkové sociální situace, 
ve které se nachází

CÍLE SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ 

1.  Podpora klientů Sociální poradny ANIMA VIVA z řad 
vymezené cílové skupiny při hledání řešení pro překo-
nání nepříznivé životní situace, kterou nejsou schopni 
řešit sami, ani za pomoci blízkého okolí, a to poskytnu-
tí m potřebných informací, rad a kontaktů.

2.  Místní i časovou dostupností  Sociální poradny ANIMA 
VIVA jako kontaktního místa v blízkosti  psychiatrických 
ambulancí a Psychiatrické nemocnice Opava umožnit 
řešit klientům poradny jejich nepříznivou situaci již při 
hospitalizaci a před plánovaným ukončením hospitali-
zace 

3.  Podpořit odhodlání a odvahu zájemců a klientů Soci-
ální poradny ANIMA VIVA bez předsudků a studu včas 
vyhledat první odbornou pomoc nebo využít dostup-
nou následnou psycho-sociální pomoc po psychiatric-
ké léčbě nebo také v průběhu této léčby.

4.  Zvýšit informovanost klientů Sociální poradny ANIMA 
VIVA a pomoci jim zorientovat se v síti  sociálních služeb. 

PORADÍME VÁM PODLE VAŠICH POTŘEB V OBLASTECH:

Vaší orientace v sociálních systémech, dluhové a občan-
sko – právní problemati ky, pracovního uplatnění osob se 
zdravotním posti žením a psychologického poradenství.

NABÍZÍME VÁM PORADENSTVÍ, PODPORU A POMOC 
V OTÁZKÁCH:

bydlení, fi nančních problémů, vzdělávání a využití  volné-
ho času, pracovního poradenství, vztahových a rodinných 
problémů, zprostředkování následné péče a návazných 
sociálních služeb, obstarávání osobních záležitostí , uplat-
ňování práv, vyhledání odborné pomoci a zprostředkování 
individuální podpůrné psychoterapie.

Sociální poradna ANIMA VIVA
je z rozhodnutí  Ministerstva spravedlnosti  ČR

AKREDITOVANÁ OSOBA
s indenti fi kačním číslem AO -017-2017

PRO POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ
v oblasti  ODDLUŽENÍ

I s nemocnou duší jsem 
v poradně vnímán jako 

ČLOVĚK

I s nemocnou duší jsem v poradně 
vnímán jako ČLOVĚK


