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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
Slovo úvodem
„Můj čas je pouhopouhé prozatím…“ Slova této písně mne přiměla se
na chvíli zastavit a zamyslet se nad tím, že tady nejsme napořád. Když se
pak přidá myšlenka, že tady taky nejsem sám, není už daleko k činům –
třeba poskytnout pomoc a podporu těm, kteří neměli v životě tolik štěstí,
když do jejich života vstoupila nemoc nebo postižení. V případě ANIMA
VIVA z. s. uplynulo od myšlenky k činům téměř sedmnáct let, přesto si troufám říci, že jí ani v nejmenším nedochází dech.
Výroční zpráva, kterou právě držíte v ruce, je toho důkazem. Rok 2018 byl
plný každodenní běžné práce, nových projektů, na sklonku roku také velkých změn. Přesto mohu hrdě hlásat, že díky profesním i osobním kvalitám
zaměstnanců ANIMA VIVA z. s. není naše prozatím zdaleka na svém konci.
Obrovské díky patří také těm, kdo v činnost ANIMA VIVA z. s. věří a podporují ji.
Posíleni zkušenostmi, s podporou v zádech a s vírou, že „vše, co děláme,
je jen kapka v moři, ale kdybychom to nedělali, ta kapka by tam chyběla“
(citát Matky Terezy), vzhlížíme vstříc novým zítřkům.

S úctou a přáním všeho dobrého
Mgr. Šárka Hrušková
Statutární zástupkyně ANIMA VIVA z. s.

ANIMA VIVA z. s.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
Základní údaje o organizaci

Základní informace

Právní forma:

zapsaný spolek

IČO:

265 91 014

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

ANIMA VIVA z. s. vznikla z iniciativy svépomocné skupiny rodičů a pečovatelů o osoby s duševním onemocněním v dubnu 2002. Její hlavní činnost
spočívá v poskytování sociálních a souvisejících služeb pro osoby se zdravotním postižením, kdy od roku 2007 patří mezi registrované poskytovatele sociálních služeb:

Číslo účtu:

4207767389/0800

Sídlo:

Liptovská 1045/21, 747 06 Opava

Web:

http://www.animaviva.cz

Facebook:

www.facebook.com/animaopava

Orgány spolku:

Valná hromada
Statutární zástupce
Výbor spolku
Revizní komise

•
•

Odborné sociální poradenství,
Sociální rehabilitace.

Na uvedené služby navazuje související služba a tou je:

Statutární zástupce: Bc. Hana Brňáková do 5. 11. 2018
Mgr. Šárka Hrušková od 6. 11. 2018
Výbor spolku:

Bc. Hana Brňáková
Bc. Kateřina Jedličková, DiS. do 30. 9. 2018
Mgr. Šárka Hrušková od 1. 10. 2018
Mgr. Pavlína Halamová, DiS.

Revizní komise:

Lukáš Kadeřábek, DiS.
Silvie Válková, DiS.
PhDr. Beáta Koňařík Bakošová

Účetní a daňové poradenství: Dasoli s. r. o.

ANIMA VIVA z. s.

•

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných
pracovních místech.

V dubnu 2016 se ANIMA VIVA z. s. stala zaměstnavatelem více jak 50 %
osob se zdravotním postižením a může tak všem povinným subjektům
z řad veřejných institucí nebo soukromých subjektů poskytnout náhradní
plnění prostřednictvím výrobků či služeb (reklamní placky, příprava občerstvení, včetně zajištění obsluhy, pomocné zahradní práce, jiné dle individuální dohody).
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
Poslání organizace

Zásady poskytování služeb

Našim posláním je poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním,
mentálním postižením a jiným zdravotním postižením, jejich rodinným
příslušníkům a osobám blízkým v přijetí života s duševní nemocí či mentálním a jiným zdravotním handicapem. Pomáháme jim zvládnout zapojení
se do běžného života a zamezit jejich sociálnímu vyloučení.

Zásady poskytovaných sociálních služeb jsou společné všem pracovníkům
ANIMA VIVA z. s. Podporují dodržování etického přístupu k uživatelům
služby
a usnadňují jejich návrat do přirozeného společenského prostředí.

Cíle organizace

•
•
•
•
•
•

Udržet či zvýšit kvalitu života osob se zdravotním postižením
nabídkou a poskytováním kvalitních sociálních služeb.
Podporovat rozvoj sociálních a pracovních schopností a dovedností
osob se zdravotním postižením.
Podporovat uplatnění osob se zdravotním postižením v jejich
osobním a pracovním životě.
Umožnit navazování sociálních kontaktů a vzájemné podpory
osob se zdravotním postižením, s důrazem na osoby se zkušeností
s duševním onemocněním nebo mentálním postižením.
Podílet se na rozvoji sítě sociální pomoci.
Přispět k destigmatizaci a pochopení duševního onemocnění nebo
mentálního postižení veřejností.

•
•
•
•
•

Cílové skupiny

•
•
•
•
•
•

ANIMA VIVA z. s.

Podpora samostatnosti a nezávislosti - podpora soběstačnosti
uživatele v činnostech a dovednostech potřebných pro běžný život,
důvěrnost a soukromí – respekt soukromí uživatelů a zachování
důvěrnosti veškerých informací získaných při poskytování služby,
individuální přístup – práce s uživateli je přizpůsobena jejich
vlastním potřebám,
profesionální přístup – odborní pracovníci splňují vzdělání dle
zákona č. 108/2006 Sb. a mají praxi s cílovou skupinou,
týmovost a kolegialita - spolupráce všech pracovníků v zájmu
uživatele.

osoby s chronickým duševním onemocněním - jedná se o okruh
psychóz, afektivních poruch, neuróz, případně přetrvávajících
psychických problémů,
osoby s mentálním postižením – jedná se o postižení lehké nebo
středně těžké,
osoby s kombinovaným postižením – jedná se o osoby, které mají
současně dvě či více postižení (např. mentální a tělesné),
osoby se zdravotním postižením – např. osoby po úrazech hlavy
nebo jiných závažných onemocněních (onkologických, centrální
mozkové příhodě, apod.),
rodinní příslušníci, pečovatelé a příbuzní takto nemocných,
lidé v krizové situaci spojené s trvajícími psychickými a sociálními
obtížemi.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
Poskytování odborného sociálního poradenství vyžaduje od pracovníků
poradny dostatek teoretických vědomostí a praktických dovedností. Vzdělávání zaměstnanců patří proto mezi priority zaměstnavatele a účast svých
zaměstnanců na seminářích, školeních, či na různých formách vzdělávání
podporuje.

Sociální poradna ANIMA VIVA
Adresa
Mobil
E-mail
Vedoucí služby:

Sušilova 1, 746 01 Opava
739 404 544
poradna@animaviva.cz
PhDr. Beáta Koňařík Bakošová

Posláním Sociální poradny ANIMA VIVA je poskytovat odborné sociální poradenství lidem s duševním onemocněním a lidem v krizové situaci spojené s trvajícími psychickými a sociálními obtížemi, dále jejich rodinám nebo
lidem blízkým, aby dokázali nalézt východisko z jejich obtížné sociální situace.
Sociální poradna ANIMA VIVA se již od roku 2003 specializuje na komplexní problematiku základních potřeb a řešení nepříznivé sociální situace
osob s chronickým duševním onemocněním, osob v krizových situacích
spojených s trvajícími psychickými a sociálními obtížemi.

Statistické údaje o poskytnutém poradenství
Počet klientů celkem:
Počet intervencí celkem:
Počet kontaktů celkem:
Z toho terénní forma služby:
Počet intervencí:
Počet kontaktů:

Vedoucí služby absolvovala tyto semináře:
Účast na semináři „Regionální síť spolupráce“, pořádané Asociací
pracovní rehabilitace ČR
Setkání s Veřejným ochráncem práv – monitorování práv lidí se
zdravotním postižením
Účast na semináři - Měření impaktu služeb
Absolvování zahraniční exkurze vedoucí služby v Terstu, v Itálii

•
•
•
•

Vzdělávání akreditované dle zákona č. 108/2006 Sb.,
Zákon o sociálních službách:
Exekuční řízení a ochrana práv uživatelů
Co je osobní bankrot a jak s institutem oddlužení v praxi sociálního
pracovníka nakládat
Life balance: praktický workshop technik prevence vyhoření

•
•
•

Další vzdělávání vedoucí služby:
Kariérové poradenství: kreativní přístup
Kurz hypnózy I a II

•
•

134
1223
505

Odborní zaměstnanci poradny se zúčastnili těchto kurzů:
Vedení náročných rozhovorů s klienty
Etická komunikace s lidmi s mentálním postižením
Psychiatrické minimum v terénní sociální práci

•
•
•

264
57

V rámci terénní formy služby byly poskytovány doprovody klientům
na různé instituce, uskutečněny návštěvy v době hospitalizací klientů
v Psychiatrické nemocnici v Opavě a podpora pracovního asistenta osobám se zdravotním postižením na pracovišti spolupracující organizace.
Pracovní asistent poskytoval potřebnou podporu celkem 4 klientům.
Věkové vymezení cílové skupiny je od 16 do 80 let věku.

ANIMA VIVA z. s.

Vedoucí služby se dále zúčastňovala diskuzních fór, realizovaných Moravskoslezským krajem.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
Co se v roce 2018 poradně podařilo
V Sociální poradně ANIMA VIVA pracovníci poskytovali poradenství v oblasti potřeby bydlení, v souvislosti s jeho možnou ztrátou, dále to bylo sociálně právní poradenství, vztahové a psychologické poradenství. V rámci
pomoci s řešením finanční situace, včetně pomoci při řešení exekucí a insolvencí bylo poskytnuto 340 intervencí. Dále klienti poradny využili možnost získat informace z oblasti dávkového systému, informace, spojené
s překonáváním příznaků duševního onemocnění v souladu s jeho léčbou.
V rámci oddlužení byl podán návrh 4 klientům, všechny 4 návrhy byly klientům schváleny.

Důležité pro mne je, že z chování paní Beáty cítím, že pro ni nejsem jen
další případ, kterému se musí věnovat. Cítím z ní opravdový zájem o mou
osobu a mou situaci. A hlavně velkou snahu pomoci mi.
Paní ředitelko, rozhodla jsem se Vás, jako nadřízenou paní PhDr. Beáty
Koňařík Bakošové, informovat, neboť nevím jak svou spokojenost a vděčnost vyjádřit. Paní Beáta totiž na veškerá má slova díků, odpovídá skromně
„není zač“.
Na závěr mi nezbývá, než popřát nejen Vám, paní ředitelko, ale hlavně
všem klientům ANIMA VIVY, z. s., více takových profesionálů s lidským srdcem a přístupem“.
Z anonymního dotazníkového šetření spokojenosti Sociální poradny
ANIMA VIVA za rok 2018 jsme se dozvěděli:

V e-mailové poště ředitelky organizace přistála pochvala…
„Vážená paní ředitelko,
cítím za svou povinnost informovat Vás o mé velké spokojenosti s prací
zaměstnankyně společnosti ANIMA VIVA, z. s., paní PhDr. Beáty Koňařík
Bakošové.
Po léčbě, kterou jsem absolvovala v průběhu měsíců duben–červen 2018,
jsem začala docházet do stacionáře (domečku) v Psychiatrické nemocnici
Opava.
Zde jsem slyšela chválu na rady a pomoc paní Beátky (tak byla nazývána)
a dostala jsem na ni kontakt.
Přesto, že jsem neměla zcela ujasněné myšlenky a vůbec jsem neměla představu s čím a jak mi může Sociální poradna pomoci, byla jsem mile překvapena lidským přístupem, snahou pomoci a profesionalitou paní Beáty.
Ochotně mi vyhověla i mimo svou pracovní dobu, kdy jsem jí zastihla už při
jejím odchodu ze zaměstnání, cestou na vlak.
Byla mi velkou oporou při jednání s insolvenčním správcem, na které mne
doprovázela až do Olomouce.
Vzhledem k tomu, že jsem jednání nezvládla, rozplakala se a nebyla jsem
schopna mluvit, převzala iniciativu při jednání paní Beáta.
Dále za mne vymohla ze společnosti XY částku, kterou jsem této společnosti nerozvážně zaplatila a už se s ní rozloučila.
Ve výčtu mohu ještě pokračovat, není ovšem mým cílem vypisovat zde
jednotlivé úkony.

ANIMA VIVA z. s.

„děkuji za prvotní pomoc“
„děkuji za skvělý přístup zaměstnanců“
„oceňuji, že je poradna dostupná
a bezplatná“
„děkuji za pomoc, upřímnost
a profesionalitu“
„Tisíceré díky paní Koňařík Bakošové
i panu Houdkovi za profesionální přístup
a pomoc při řešení mé situace“
„oceňuji důsledný přístup a vhled
do problémů, těším se na další
návštěvu“
„díky psychoterapii si uvědomuju
sám na sobě větší sebevědomí“
„oceňuji profesionální řešení
právního sporu s bytem i exekucemi“
„jste báječní“
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
Z dotazníků spokojenosti spolupracujících odborníků a organizací se
službou odborné sociální poradenství jsme se dozvěděli…

Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace
Adresa
Telefon
Mobil
E-mail:
Vedoucí služby:

Liptovská 21, 747 06 Opava 6
553 821 300
739 404 488
centrum.opava@animaviva.cz
Bc. Kateřina Jedličková, DiS.

Oceňujeme:
Posláním Centra ANIMA Opava je podporovat a posilovat osoby se zkušeností s duševním onemocněním, s mentálním postižením a jiným zdravotním postižením při jejich snaze zapojit se do běžného života. Důraz je
kladen zejména na respektování individuálních potřeb klientů.

„rychlost řešení problémů“
„individualitu, odbornost“
„zaměření na aktuální sociální
potíže, zejména dluhovou
problematiku“
„informovanost, pohotovost,
vstřícnost“
„opravdový zájem o klienta
i jejich rodiny“
„snahu vždy pomoci“
„dostupnost“

Statistické údaje o sociální rehabilitaci za rok 2018
Počet uživatelů:
Počet intervencí:
Počet kontaktů:

76
7301
635

Sociální rehabilitace je v Centru ANIMA Opava poskytována v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je definována jako soubor specifických činností směřující k dosažení samostatnosti, nezávislosti
a soběstačnosti osob, a to rozvojem schopností a dovedností, posilováním
návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných,
činností s využitím zachovaných schopností, potenciálu
a kompetencí.

ANIMA VIVA z. s.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
Z dotazníků „spokojeni se službou sociální rehabilitace“
jsme se dozvěděli…
Cílová skupina
osob s duševním onemocněním a jiným zdravotním
Z ĚŽƚĂǌŶşŬƽƐƉŽŬŽũĞŶŝƐĞƐůƵǎďŽƵƐŽĐŝĄůŶşƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐĞ
postižením

Cílová skupina osob s mentálním postižením

Graf č. 1: Co jsem se v CAO – sociální rehabilitace naučil

Graf č. 2: Co jsem se v CAO – sociální rehabilitace naučil
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:ĞǌĚŝƚĂƵƚŽďƵƐĞŵ
Poznávat peníze
EĢĐŽǀǇƌŽďŝƚ
WƌĂĐŽǀĂƚŶĂƉŽēşƚĂēŝ
WƎĞĚǀĠƐƚ͕ĐŽƵŵşŵ
hĚĢůĂƚŶĢĐŽƉƌŽƐǀĠǌĚƌĂǀş
EĂƵēŝů;ĂͿũƐĞŵƐĞŶĢĐŽũŝŶĠŚŽ

ϳϱй
ϱϬй
Ϯϱй
ϲй
ϲй
ϲй
ϰϰй
ϰϰй
ϱϲй
ϭϵй
ϭϵй
ϱϬй
ϲй
ϭϯй
Ϯϱй
ϭϯй
ϭϵй
ϭϯй
ϲй

Velmi příjemné a povzbuzující pro nás bylo zjištění, že 94 % uživatelů služby sociální rehabilitace s mentálním postižením se v Centru ANIMA Opava
cítí takto:

ANIMA VIVA z. s.
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Doma používám to, co jsem se v Animě naučil(a) a na terapeutech oceňuji:

„chodím sám nakupovat,
chodím do banky“
„vařím, žehlím“
„pomáhám s domácími pracemi
a s nakupováním“
„umím správně šetřit peníze“
„pracuji na počítači“
„poznávám písmena, peníze“

Pečovatelů jsme se ptali, v čem vnímají, že jejich blízkým služba sociální
rehabilitace pomáhá:

„v získání dovedností,
které předtím neuměl“
„umí si přečíst některá slova, pozná čísla“
„v komunikaci s lidmi“
„začíná poznávat hodiny“
„rád vaří a učí se nové recepty“
„v samostatnosti a zvyšování sebevědomí“
„lépe se soustředí“
„začleňovat se do společnosti“
„kontakt s lidmi (vůbec by
nevycházel ven)“
„více čte a učí se nové věci“

Oceňuji:
„že si terapeuti vždy udělají čas“
„osobní přístup“
„trpělivost a snahu pomoci“
„že mi poradí“
„že jsou hodní a pomáhají mi“
„pěkný přístup k mé osobě
se zájmem mi pomoci“

ANIMA VIVA z. s.
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Co oceňují na službě sociální rehabilitace spolupracující organizace (opět
jde o informace z anonymního dotazníkového šetření)

Oceňujeme:
„různorodost aktivit, činností“
„vstřícnost a ochotu pracovníků“
„kladný přístup k uživatelům“
„snahu o mezioborovou spolupráci“
„odbornost a lidskost“
„reprezentativní prezentaci
a vystupování“
„vlídné zacházení a jednání“
„ochotu a cílenou práci“

ANIMA VIVA z. s.

V čem vidí dotázaní největší přínos služby sociální rehabilitace:

„učení praktických věcí, které
uživatelé využívají v běžném životě“
„lidský, osobní a individuální přístup“
„široké spektrum nabízených služeb“
„slušnost a odbornost pracovníků“
„velmi dobrá komunikace
s pracovníky“
„individuální a cílený přístup
k osobnosti uživatele
a jeho problémům“
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Příklad dobré praxe
Následující příklad dobré praxe ukazuje na úspěšnou snahu dokonalého
propojení a logické návaznosti všech služeb ANIMA VIVA tak, aby došlo
k pozitivní změně v životě, v tomto případě, osoby s duševním onemocněním. Základ změny byl postaven na vlastních schopnostech a dovednostech uživatele služeb, jež byly obnovovány a aktivovány přiměřenou mírou
podpory tak, aby byl uživatel schopen svou nepříznivou sociální situaci,
spojenou s financemi, bydlením a uplatněním na trhu práce, řešit s co nejvyšší mírou samostatnosti.
J. K. navštívil Sociální poradnu ANIMA VIVA krátce po propuštění z hospitalizace v PN Opava. Před ní byl zaměstnán na plný úvazek, v danou chvíli však zdravotní stav neumožňoval návrat do pracovního procesu, což
mělo významný vliv na finanční situaci uživatele. Vedoucí sociální poradny
ANIMA VIVA pomohla uživateli zorientovat se v současné životní situaci,
společně hledali cestu k jejímu řešení, vše probíhalo vždy za aktivní účasti
na rozhodování ze strany uživatele. Vzhledem ke zhoršení příznaků duševní nemoci však nebylo možné, aby si uživatel hledal uplatnění na otevřeném trhu práce. Rovněž v oboru, který vystudoval, bylo pro něj těžké
se uplatnit. Uživatel však „snil“ o tom, co by rád dělal a co by jej bavilo
a naplňovalo. S pracovnicí poradny se proto vydali společně touto cestou a hledali možnosti kariérního uplatnění uživatele na chráněném trhu
práce. Uživateli také navrhla možnost podání žádosti o invalidní důchod,
s čím uživatel souhlasil. Pracovnice uživateli poskytla veškeré informace
a pomohla mu sepsat žádost o informativní list důchodového pojištění.
Následně si žádost o invalidní důchod uživatel podal, byl uznán invalidním
ve 2. stupni, z důvodu absentujícímu období však bez nároku na důchod.
Nepříznivá sociální situace uživatele byla dále řešena prostřednictvím sociální rehabilitace v Centru ANIMA Opava. I v této službě byly důkladně
zjištěny potřeby uživatele, zmapována nepříznivá sociální situace a nastavena docházka do jednotlivých aktivit, která byla založena na dosavadních
znalostech a zkušenostech tak, aby došlo k jejich znovuobnovení a aktivizaci k samostatnému řešení nepříznivé situace. Uživatel si obnovil znalosti
práce s textovým a tabulkovým procesorem při práci s PC, vytvořil šablony
základních dokumentů nutných při hledání zaměstnání, které následně

ANIMA VIVA z. s.

využíval k samostatnému vyhledávání pracovních příležitostí a oslovování
případných zaměstnavatelů. J.K. uměl světový jazyk, který však v průběhu
několika minulých let nepoužíval a obával se, že ztratil schopnost jej dále
využít v případném zaměstnání. Terapeutkou sociální rehabilitace byl motivován k samostudiu jazyka. S podporou kognitivních funkcí docházkou
do aktivity SR došlo nejen k postupném obnovení schopnosti užití cizího
jazyka při samostudiu, ale také podpory sebevědomí uživatele do té míry,
že znalost cizího jazyka vrátil do životopisu jako informaci směrem k případným zaměstnavatelům. Předešlé pracovní zkušenosti J. K. byly z oboru
administrativy a služeb. Proto byly aktivity nastaveny k obnovení schopností práce na PC a nově se uživatel učil pracovním dovednostem v oblasti služeb, konkrétně práce v kavárenském provozu. Během docházky
docházelo nejen k obnově a zvládnutí nových znalostí a dovedností, ale
zejména k výrazným posunům v oblasti motivace, sebedůvěry a aktivního samostatného vyhledávání pracovních příležitostí na základě nabytých
vědomostí a zkušeností z nácviků, které vyústily v nalezení zaměstnání
na otevřeném trhu práce mimo opavský okres.
Po plynutí cca 6 měsíců se do organizace ANIMA VIVA z. s. vrátil. Kruh logické provázanosti služeb se propojil, když byl zaměstnán na chráněném
pracovním místě v kavárně v ANIMA VIVA, neboť v nácviku získal potřebné znalosti a dovednosti pro výkon pracovníka kavárny. Pracovní poměr
na otevřeném trhu práce nebyl, přes úsilí J.K., podložen platnou pracovní
smlouvou, proto se rozhodl v něm dále nepokračovat. J. K. si také uvědomil, že není připraven na plný pracovní úvazek na otevřením trhu práce,
proto se znovu obrátil na naši organizaci, kde se postupnými kroky připravuje přes chráněné pracoviště na pozvolnější přesun k otevřenému trhu
práce.
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ANIMA VIVA z. s. jako zaměstnavatel osob
se zdravotním postižením
Tuto návaznou a potřebnou aktivitu realizujeme za podpory statutárního
města Opavy, dotačních titulů zaměřených na vyrovnávání příležitostí pro
osoby se zdravotním postižením vyhlášených Moravskoslezským krajem
a ve spolupráci s Úřadem práce ČR, pracoviště Opava.
Od 2. čtvrtletí roku 2016 se ANIMA VIVA z. s. stala zaměstnavatelem více jak
50 % osob se zdravotním postižením. Uplatnění na chráněném pracovním
trhu práce najdou osoby se zdravotním postižením jak v Centru ANIMA
Opava, tak u smluvních partnerů na pozicích pomocných provozních pracovníků. Z výše uvedeného vyplývá, že můžeme nabídnout tzv. náhradní
plnění. Konkrétní podoba náhradního plnění již závisí na individuálních
požadavcích a možnostech ANIMA VIVA z. s. a především pracovníků se
zdravotním postižením tyto požadavky naplnit.
V roce 2018 odběru našich služeb a nabídky náhradního plnění využila
Psychiatrická nemocnice v Opavě. Druhem vykonávané činnosti byly pomocné práce při úklidu a údržbě areálu (zametání, hrabání listí, trávy, pletí,
okopávání, úklid veřejného prostranství, veřejně přístupných ploch, aj.).
Nabídku náhradního plnění využila rovněž firma AKZO NOBEL Coatings
CZ, a. s., která odebírala po celý rok 2018 občerstvení a výrobky pro svá
pracovní jednání a velké firemní akce.
Náhradní plnění dokážeme poskytnout i prostřednictvím výroby drobných
propagačních předmětů, či přípravou občerstvení a souvisejícím servisem
v naší tréninkové kavárně. V roce 2018 se podařilo zakoupit nové vybavení, které umožňuje realizaci
drobného občerstvení, včetně
souvisejícího servisu obsluhujícího personálu, také mimo
tréninkovou kavárnu ANIMA
VIVA, například v prostorách
objednatele. S touto činností
máme v Opavě největší a nejdelší zkušenosti. Neváhejte nás
navštívit, či využít nabídky náhradního plnění.

ANIMA VIVA z. s.

Sociální rehabilitace – přehled společensko-kulturních
a sportovních akcí v roce 2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Návštěva solné jeskyně
Hudebně-literární odpoledne
v kavárně
Maškarní ples s diskotékou
Křeslo pro hosta – malý klavírní
koncert v kavárně
Barvení velikonočních vajíček
Návštěva Slezského zemského
muzea
Autorská výstava Martina France
Autorské čtení Markéty
Bednářové a Michaely Malé
Den mláďat
Návštěva zámku v Raduni
Smažení vajec
Zahradní slavnosti
Návštěva skanzenu v Malých
Hošticích
Letní petanquové zápolení
Animy a Mostu
Sportovní odpoledne
Filmové odpoledne a filmový
klub
Minigolf
Přátelské posezení
s Domovinkou
Bylinková komunita
Vánoční komunity

Maškarní ples

Návštěva zámku v Raduni

Minigolf
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Další události, projekty a spolupráce v roce 2018

Baristický kurz

Bazar v Psychiatrické nemocnici Opava

Díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje prostřednictvím projektu
KPVP 4/18, Podpora a udržení zaměstnanosti osob s duševním onemocněním v tréninkové kavárně KC Liptovská v Opavě, dostali zaměstnanci kavárny jedinečnou příležitost absolvovat baristický kurz. Ten byl uspořádán
ve spolupráci se Slezskou univerzitou a kromě nově nabytých znalostí z
oblasti obsluhy hostů získali zaměstnanci nové dovednosti a větší jistotu
v přípravě nápojů.

„Bylo letní parno a já šla na…“ Pro
úvod k příspěvku jsme si vypůjčili slova známé písně, neboť Bazar
v PNO se opravdu vydařil a nejen
z pohledu počasí. Přispěla výborná
organizace akce, doprovodný program, ale zejména příjemná atmosféra a dobrá nálada návštěvníků.
V našem stánku ANIMA VIVA jsme
prezentovali tréninkovou kavárnu
a některé aktivity sociální rehabilitace - nácvik jemné motoriky, muzikoterapii, aktivitu Žít zdravě a nácvik pracovních dovedností.

Festival kávy
V říjnu pořádala Opavská kulturní organizace Festival kávy, který prostřednictvím výstavy světa
opavských kaváren nahlédl do tajů
lahodného aromatického nápoje
vyrobeného z čerstvě upražených
plodů kávovníku. Tréninková kavárna ANIMA VIVA dostala příležitost prezentovat na této významné
veřejné akci své služby a nabídla
také ochutnávku onoho lahodného
moku připraveného z čerstvě upražené Kateřinské kávy. Tímto děkujeme paní Ludmile Říčné, majitelce
pražírny Kateřinské kávy, která nás
na této akci podpořila nejen svou
účastí, ale také materiálním darem.

Hláska 11/2018

ANIMA VIVA z. s.
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Podpora vzniku svépomocných skupin,
aneb nejen ANIMA BAND
V roce 2018 jsme realizovali projekty zaměřené na podporu vzniku a fungování svépomocných skupin za finančního přispění Statutárního města
Opavy a Moravskoslezského kraje. Forma jeho realizace reagovala na potřeby cílové skupiny osob s duševním onemocněním směřující do oblasti
neformálního setkávání a sdílení vlastních osobních příběhů a zkušeností.
Stal se také jednou z možností k vlastní seberealizaci a zvýšení pocitu užitečnosti.
V průběhu celého roku 2018 proběhla celá řada společenských setkání
jako forma inspirace pro vzájemné setkávání a sdílení vlastních příběhů,
zkušeností nebo jen smysluplného trávení volného času. Většina akcí byla
realizována v prostředí tréninkové kavárny ANIMA VIVA, která může následně sloužit cílové skupině jako vhodné prostředí pro neformální setkávání svépomocné skupiny v rámci otevřenosti a plnění funkce Komunitního centra Liptovská ve prospěch dané komunity. Jednalo se o tyto akce:

•
•
•
•

Vliv svépomocné skupiny na úzdravu – na tomto workshopu se
účastníci dozvěděli o principu fungování svépomocných skupin,
o jejich smyslu a diskutovalo se také o tom, jakou roli v životě duševně nemocného člověka sehrává vzájemné sdílení společných
zážitků.
Role rodiny v životě duševně nemocného – podpora rodiny je nesmírně důležitá, pochopení zdravého partnera vyžaduje značnou
dávku tolerance, trpělivosti a empatie - právě o těchto tématech byl
další z řady workshopů.
Muzikoterapie, aneb hudba léčí – tentokrát bylo zaostřeno na hudbu a její terapeutické účinky. Všichni účastníci měli možnost si vyzkoušet velké množství muzikoterapeutických nástrojů. Představilo
se nám také hudební uskupení Svépomocné skupiny Mlýnek z Ostravy.
Krize jako potenciál ke změně – odborný lékař, psychiatr MUDr. Ondrej Žiak vedl diskusi o tom, co je krize, jak ji vnímáme a připomněl,
že každý z nás je svým vlastním odborníkem na svůj život a také
svou vlastní krizi a změna by měla přicházet zespod – od nás samotných.

ANIMA VIVA z. s.

•

Autorské čtení Markéty Dohnalové a Markéty Bednářové
Paní Bednářová je naším každoročním hostem, paní Dohnalová přijala naše pozvání poprvé.
Strávili jsme příjemné odpoledne ve společnosti dobrých knih
a milých hostů, kteří se s námi
podělili o své vlastní zkušenosti
s duševním onemocněním.

Autorské čtení

V polovině roku 2018 byla zveřejněna informace o možnosti zapojení
do svépomocné skupiny ANIMA BAND, v jejímž složení docházelo v průběhu roku k personálním obměnám, ať již vlivem kolísavého zdravotního
stavu ovlivněného duševním onemocněním, nebo vlivem osobních životních změn a změnou životních rolí. Svépomocná skupina však ani na okamžik nepřerušila svou činnost a nepřestala plnit svou funkci, pro kterou
vznikla. Naopak, během roku byla zaznamenána pozitivní zpětná vazba
členů svépomocné skupiny nejen v oblasti možností sdílení zkušeností,
pocitu užitečnosti či možnosti realizace, opakovaně ve zpětných vazbách
rezonovalo také celkové zlepšení zdravotního stavu a zvýšení kvality života s duševním onemocněním.
Pořádané akce i hudební vystoupení svépomocné skupiny přibližovaly
komunitu široké veřejnosti a duševně nemocných ke společnému cíli –
tedy běžný život v běžném společenském prostředí. Nejednou proběhlo
vystoupení ANIMA BANDU mimo tréninkovou kavárnu.

•
•
•
•

Duben – hudební vystoupení na vernisáži Krzystofa Golucha s názvem V práci v KUPE Opava.
Květen – hudební vystoupení na workshopu „Vliv svépomocné skupiny na úzdravu“.
Srpen – hudební vystoupení na Bazaru v PN Opava.
Září – hudební vystoupení na workshopu „Jsem jeden z vás, jsem
člověk“ v klubu ART,
- hudební doprovod slavnostního vyhlášení soutěže Živá duše
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•
•
•

Říjen – hudební vystoupení na workshopu „Cesta do hlubin duše
(v Peruánské džungli)“ v Obecním domě v Opavě.
Listopad – hudební vystoupení na veřejné akci v Kafe Evžen v Opavě,
- hudební doprovod workshopu „Krize jako potenciál ke změně.
Prosinec – hudební vystoupení na Vánoční komunitě v CAO a soukromém vánočním večírku firmy AKZO NOBEL Coatings CZ, a. s.

Cesta do hlubin duše (v Peruánské džungli)
Hostem zajímavé a inspirující besedy byl PhDr. Svatopluk Morávek, klinický psycholog, se kterým jsme si povídali o sebepoznávání, seberozvoji a
sebereflexi. Virtuálně jsme měli možnost nahlédnout do léčebného střediska Takiwasi v Peru, kde pacienty léčí tradiční šamanskou medicínou,
kterou náš host absolvoval v rámci zážitkového sebezkušenostního kurzu.

Týdny duševního zdraví
V říjnu jsme otevřeli dveře veřejnosti, abychom ještě více propojovali svět
zdravých a ten, ve kterém je nutno přijmout existenci duševního onemocnění. V Centru ANIMA Opava si tuto nabídku nenechal ujít rekordní počet
návštěvníků a velmi mile nás potěšilo, že dveře byly opravdu po většinu
času OTEVŘENÉ.
Návštěvníci nejen shlédli ochutnávku aktivit sociální rehabilitace, ale
ochutnávka byla tentokrát doslovná, když v rámci ukázky aktivity Žít zdravě měli možnost „zobnout“ do připraveného vzorku zdravé stravy. Menu
otevřených dveří dále nabídlo ukázku nácviku jemné motoriky, která se
také těšila mimořádné oblibě.
Otevřené dveře poradny představovaly akce a workshopy z projektu „Veřejně proti stigmatu osob s duševním onemocněním“. Tento projekt byl
natolik rozsáhlý a přínosný ve smyslu jeho názvu, že si zaslouží vlastní kapitolu.

Projekt „Veřejně proti sociálnímu stigmatu osob
s duševním onemocněním“
Projekt byl realizován díky dotaci z Programu realizace specifických aktivit
Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se
zdravotním postižením na rok 2018.

ANIMA VIVA z. s.

„Jsem jeden z vás, jsem člověk“
Beseda s tímto názvem proběhla v září v klubu ART Opavské kulturní organizace. Aktivním účastníkem byla osoba s vlastní zkušeností s duševním
onemocněním Mgr. Martin Okáč, vystudovaný právník a peer konzultant.
Velmi poutavě vyprávěl o tom, jak se poprvé jako dítě setkal a následně
potýkal se svým duševním onemocněním, co bylo pro něj v životě nejtěžší,
vyprávěl také o svých zkušenostech z cestování po cizině a dokázal tak, že
duševní onemocnění není překážkou k prožívání plnohodnotného života.
Hudební doprovod byl kromě ANIMA BANDU zajištěn také vystoupením
Petra Paula Pačuta, zpěváka písní Freddieho Mercuryho a vítěze „Mužského hlasu Las Vegas 2018“.
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Živá duše už podruhé

„Vymaluj se z předsudků“
…byl název kreativní dílny, která probíhala pod odborným vedením arteterapeutky s jedenáctiletou praxí Mgr. Marcely Pelikánové. Kreativní díla
byla realizovaná na témata zaměřená na bourání mýtů a předsudků vůči
osobám s duševním onemocněním. Kromě nové techniky se účastníci dozvěděli také o pozitivním vlivu výtvarného umění na nemocnou lidskou
duši.

COMUNITY PROGRAM Akzo Nobel Coatings CZ, a. s.,
třetí dějství
Hláska 6/2018

Navázali jsme na úspěšný první ročník literární a výtvarné soutěže Živá
Duše. Tématem druhého ročníku byla Cesta do hlubin mojí duše. První tři
ocenění v obou kategoriích obdrželi drobné upomínkové předměty vyrobené osobami se zdravotním
postižením, ale také věnované
Statutárním městem Opava.
Celý měsíc od ukončení sběru
děl do vyhlášení výsledků byla
výtvarná díla vystavena v tréninkové kavárně ANIMA VIVA,
veřejnost tedy dostala příležitost dát hlas svému favoritovi
a zvolila ve výtvarné kategorii
vítěze ceny veřejnosti. Součástí programu vyhlášení výsledků bylo autorské čtení členky
poroty paní Marie Farné. Třešničkou na pomyslném dortu
druhého ročníku soutěže bylo
vydání básnické a prozaické
sbírky ilustrované výtvarnými
pracemi zapojených autorů.

ANIMA VIVA z. s.

Třetí dějství COMUNITY programu bylo tentokrát „barevné“. Díky společenské odpovědnosti této nadnárodní firmy se podaří obnovit nátěry stěn
uvnitř i vně Centra ANIMA Opava tam, kde nedostala budova nový kabát
při rozsáhlé rekonstrukci, laviček na přilehlé zahradě nebo třeba plotu. Na
své si přijdou také zaměstnanci se zdravotním postižením, kteří v Animě
vyrábějí drobné výrobky na prodej a volali po pestrých barvách. Co by byly
barvy a nátěry bez nezbytných malířských potřeb, které byly rovněž součástí účelově určené věcné podpory.
Pomyslnou třešničkou na dortu a dokonalou tečkou za úžasnou podporou
v rámci COMUNITY programu bude zapojení obětavých zaměstnanců do
samotného malování i natírání. Za tři roky spolupráce víme, že firma Akzo
Nobel i její zaměstnanci dodávají slovu KOMUNITA nový rozměr.
Děkujeme! Moc si takovéto spolupráce a podpory vážíme!
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Pracovníci spolku ANIMA VIVA v roce 2018

Pracovníci spolku ANIMA VIVA v roce 2018
Všichni zaměstnanci přímé péče v ANIMA VIVA z. s. splňují podmínky odborného vzdělání stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních
službách, v platném znění.
KƐƚĂƚŶş

Pracovníci
přímé péče

Pracovníci
na chráněných
pracovních
místech

Dobrovolnictví

Kvalitu praxí a stáží v sociální rehabilitaci ANIMA VIVA z.s. potvrzuje kromě
níže uvedených hodnocení i skutečnost, že službu ve velké míře navštěvují
noví zájemci z řad studentů, kterým byla praxe v této službě doporučena
jejich spolužáky a také zpětná vazba garanta praxe na Slezské univerzitě
Mgr. Silvie Quisové: „Praktikanti jsou s praxí ve Vaší službě velmi spokojení a nadšení“.

Dobrovolnictví

V roce 2018 s námi spolupracovali celkem 4 dobrovolníci, kteří se zapojili do činnosti organizace, ať již
v rámci našich sociálních služeb nebo pomáhali zvládat další nutné zajištění chodu našeho spolku.
VŠEM DOBROVOLNÍKŮM MOCKRÁT DĚKUJEME!

Praxe a odborné stáže v ANIMA VIVA
V roce 2018 absolvovalo odbornou praxi ve službě sociální rehabilitaci celkem 5 studentů. Odbornou stáž pak absolvovalo 9 osob.
V případě odborné praxe se jednalo o studenty ze Slezské univerzity, oboru sociální patologie a prevence, Vyšší odborné školy sociální z Ostravy
a účastnici kurzu pracovníka v sociálních službách. Všichni tito praktikanti
v závěru své praxe napsali svou zpětnou vazbu na její průběh a případné názory či připomínky na kvalitu služby sociální rehabilitace v ANIMA
VIVA z. s.

ANIMA VIVA z. s.

„Pracovníci i celé Centrum ANIMA VIVA
podle mě fungují skvěle.“
„Praxe mé očekávání předčila, získala jsem
mnoho nových zkušeností.“
„Vyzdvihla bych formuláře na individuální
plánování s klientem – brilantní!“.
„Všichni pracovníci byli ve všem velmi ochotní
a nápomocní.“
„Velmi oceňuji, že mi pracovníci umožnili
vést aktivity, dávali mi zpětnou vazbu.“
„Stáž byla velmi inspirativní, zároveň i relaxační.“
„Inspirovala jsem se pro naši práci.“
„Pracovnice se nám věnovala velmi
ochotně, zasvěceně a se zápalem.“
„Se všemi pracovníky se mi spolupracovalo
výborně, obohatili mě o nové poznatky
a zkušenosti.“
„Vše musím hodnotit jen pozitivně,
jsem z Animy unešená.“
„Rozhodně mohu jen poděkovat
za spoustu nových zkušeností.“
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Podpora a spolupráce v roce 2018
BOIS OPAVA a.s.
Centrum pro zdravotně postižené MSK
Denní stacionář Domovinka
Denní stacionář MOST
EKIPA z. s.
Grigar s. r. o.
Charita Frýdek – Místek
Charita Olomouc
Charita Opava
Charita sv. Alexandra, Ostrava – podporované bydlení
JINAK o. p. s.
Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC
Komunitní plánování Statutárního města Opavy
Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě
KUPE Opava
Mens Sana Ostrava – podporované bydlení
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Moravskoslezský kraj- krajský úřad
Nadace rozvoje občanské společnosti
Opavanet a. s.
Opavská kulturní organizace
OPTYS s. r. o.
Petr Knopp - RESCUE SERVICE
Psychiatrické ambulance v Opavě, Hrabyni a Hlučíně
Psychologické ambulance v Opavě a Hlučíně
Psychiatrická nemocnice v Opavě
Sírius p. o.
Slezská diakonie Třinec

ANIMA VIVA z. s.

Slezská univerzita v Opavě
Spirála o. p. s.
Statutární město Opava
STD Ema
Úřad práce ČR
Zámek Dolní Životice p. o.
Základní škola a praktická škola Opava
Základní škola Kylešovice

Fyzické osoby
Alexandr Burda
Ivana Džemlová
Jan Weiss
Jana Kožialová
JUDr. Tomáš Doležal
Ludmila Říčná
Magdaléna Grimová
Marie Farná
Markéta Bednářová
Markéta Doležalová
Michal Ihnát (PC servis Rýmařov)
Milan Farný
Mgr. Ivona Országová
Mgr. Karin Martiníková
Mgr. Vladimíra Klíčová
Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.
Mgr. Anna Adamcová
MUDr. Petr Taraba
Peter Hudran
Šárka Bolatzká
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Sponzoři a dárci

Zpráva o hospodaření 2018

Právnické osoby
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
GIVT.cz s. r. o.
Model Obaly a. s.
Bidfood Opava s.r.o.

Fyzické osoby
Ing. Dušan Halama
JUDr. Tomáš Doležal
Lenka Štindlová
Luděk Kudláček
Mgr. Jana Válková
Michal Třaskoš
Ondřej Chudyba
Radim Matýsek

Na závěr uvádíme, že všechny osoby, jejichž obličeje jsou na fotografiích
zřetelně rozpoznatelné, udělili v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, písemný výslovný souhlas, a to
na konkrétní zveřejněné fotografie. Tento písemný souhlas je součástí
osobní spisové dokumentace.

ANIMA VIVA z. s.

VÝDAJE
A. Provozní náklady
1. Vybavení (DHIM, DNHIM)
2. Kancelářské potřeby
3. Provozní režie
4. Nájemné a služby s tím spojené
5. Telekomunikace
6. Vzdělávání
7. Cestovné
8. Nákup zboží a služeb
9. Ostatní výdaje
B. Mzdové náklady
1. Hrubé mzdy + zdravotní
a sociální pojištění zaměstnanců
VÝDAJE CELKEM

Kč
984 576,00
65 624,00
40 823,00
240 042,00
101 407,00
33 842,00
51 320,00
11 873,00
337 098,00
102 547,00
5 198 841,00

6 183 390,00

PŘÍJMY
A. Příjmy z vedlejší činnosti
B. Příjmy z reklamy a propagace
C. Dotace, granty
1. Dotace z veřejných zdrojů
2. Nadace a granty
3. Příspěvky Úřadů práce
4. Jiné příspěvky
D. Členské příspěvky
E. Dary
F. Příjmy z úroků z vkladu
G. Ostatní příjmy
PŘÍJMY CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Kč
303 861,00
0,00
6 037 622,00
4 534 300,00
0,00
1 503 322,00
0,00
5 640,00
26 248,00
250,00
7 101,00
6 380 722,00
197 332,00

5 198 814,00
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu
vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2018.
Dotace ve výši 78 000 Kč byla poskytnuta na realizaci projektu „Veřejně
proti sociálnímu stigmatu osob s duševním onemocněním“. Číslo smlouvy:
04442/2018/SOC.

Finanční partneři pro rok 2018

Program „Podpora služeb sociální prevence“ na rok 2017–2019. Dotace ve výši 7 590 000 Kč byla poskytnuta na podporu služby Centrum
ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445). Číslo smlouvy:
00985/2017/SOC

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok
2018. Dotace ve výši 515 000 Kč byla poskytnuta na podporu sociální služby Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445). Číslo
smlouvy: 07635/2018/SOC.

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu
vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2018.
Dotace ve výši 300 000 Kč byla poskytnuta na realizaci projektu „Podpora
a udržení zaměstnanosti osob s duševním onemocněním v tréninkové kavárně KC Liptovská v Opavě“. Číslo smlouvy: 04444/2018/SOC.
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných MSK
na rok 2018. Dotace ve výši 500 000 Kč byla poskytnuta na realizaci projektu „Auto k podpoře terénní formy rehabilitace v ANIMA VIVA z. s.“ Číslo
smlouvy: 06931/2018/SOC.

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje
na rok 2018. Dotace ve výši 51 000 Kč byla poskytnuta na podporu sociální služby - Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509). Číslo smlouvy:
07634/2018/SOC.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opava. Dotace ve výši 150 000 Kč byla poskytnuta na podporu služby odborné
sociální poradenství – Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509). Číslo
smlouvy: *MMOPP00DKIJS*

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. Dotace ve výši 920 000 Kč
byla poskytnuta na podporu služby Sociální poradna ANIMA VIVA (reg.
č. 8840509). Číslo smlouvy: 03231/2018/SOC.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy ve výši 70 000 Kč byla poskytnuta na podporu služby odborné sociální poradenství – Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. 8840509).
Číslo smlouvy: *MMOPP00DILSO*

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2018. Návratná finanční výpomoc ve výši 240 000 Kč
byla poskytnuta na službu Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509).
Číslo smlouvy: 00083/2018/SOC.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opava. Dotace ve výši 269 500 Kč byla poskytnuta na podporu služby Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445). Číslo smlouvy:
*MMOPP00DKIJS*

ANIMA VIVA z. s.
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Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opava. Dotace ve výši 210 000 Kč byla poskytnuta na podporu projektu „Zaměstnávání OZP na CHM v ANIMA VIVA z. s.“ Číslo smlouvy:
*MMOPP00DKILI*
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města
Opava. Dotace ve výši 20 000 Kč byla poskytnuta na podporu Svépomocné aktivity osob s DN v ANIMA VIVA z. s. Číslo smlouvy: *MMOPP00DKIKN

Úřad práce ČR poskytl v roce 2018 organizaci ANIMA VIVA z. s. finanční příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou
částečné úhrady vynaložených prostředků na mzdy nebo platy a dalších
nákladů dle Zákona č. 456/2000 Sb., § 78a.

Poděkování

•

Všem, kteří v roce 2018 přispěli k zachování služeb, které
poskytujeme.

•
•
•

Všem, kteří nás podpořili v naší práci, protože chápou její smysl.
Všem, kteří nám v roce 2018 jakkoliv pomohli nebo nás podpořili.
Všem spolupracujícím organizacím, se kterými se společně
snažíme poskytnout pomoc, podporu a radu lidem s psychickým
onemocněním, lidem v krizové situaci, lidem s lehkým a středně
těžkým mentálním či jiným zdravotním postižením.

Těšíme se na další spolupráci
v roce 2019!

Děkujeme všem finančním partnerům za podporu!

www.animaviva.cz
www.facebook.com/animaopava

ANIMA VIVA z. s.
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Spatřujete-li smysl v naší činnosti a úsilí,
můžete nás podpořit přímo následujícími
možnostmi:

Odesláním ﬁnančního příspěvku na náš
bankovní účet č. 4207767389/0800
nebo
odesláním ﬁnančního příspěvku na náš
transparentní bankovní účet
v rámci veřejné sbírky, ČBÚ: 4623498309/0800,
nebo přes

Anima Viva!

Děkujeme!

ANIMA VIVA z. s.

