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„Všechno co děláme, je jen kapka v moři, 
ale kdybychom to nedělali, ta kapka by tam chyběla“.

 Matka Tereza



ANIMA VIVA z. s. 

2

Obsah

Slovo úvodem ................................................................................................................... 3

Základní údaje o organizaci ........................................................................................ 4

Základní informace ......................................................................................................... 5

Sociální poradna ANIMA VIVA ..................................................................................... 7

Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace ..................................................11

ANIMA VIVA z. s. jako zaměstnavatel osob se zdravotním postižením ......20

Události, projekty a spolupráce v roce 2019 .......................................................22

Novinky v roce 2019 .....................................................................................................26

Pracovníci spolku ANIMA VIVA v roce 2019 .........................................................27

Děkujeme .........................................................................................................................29

Zpráva o hospodaření 2019.......................................................................................32

Finanční partneři pro rok 2019 .................................................................................33



ANIMA VIVA z. s. 

3VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

Slovo úvodem

Vážení čtenáři,

dovolte mi, než se začtete do událostí a informací týkajících se poskytova-
ných služeb organizace ANIMA VIVA z. s., krátké ohlédnutí za rokem 2019. 

Když jsem se v  myšlenkách vracela k  uplynulému roku, uvědomila jsem 
si, že byl plný dobrých i špatných zpráv, pozitivních i negativních událos-
tí, zisků i ztrát. Začátek roku byl ve znamení dosažení dlouholetého úsilí, 
když se v paprscích jarního slunce konečně odrazilo ve zbrusu novém laku 
automobilu logo ANIMA VIVA. Pomyslný zbrusu nový lak dostal také „počí-
tačový park“ organizace. Změny se udály rovněž na pracovních pozicích, 
a  i  když je loučení vždy těžké, potkalo nás v  roce 2019 loučení nejtěžší. 
Tichou vzpomínku posíláme na „druhý břeh“ a děkujeme za dlouholetou 
spolupráci.

Trochu nečekaně dostalo nový kabát také část teplovodního potrubí v bu-
dově organizace, za okolností, které měly místy prvky akčního filmu. A jak 
to v  akčních filmech bývá, po zvládnutí krizové situace vysvitne slunce 
a zkáza se projeví v plné síle. Stejně jako ve většině akčních snímků, i  ta 
naše situace končí happy endem. Díky společnému úsilí kolektivu oběta-
vých pracovníků ANIMA VIVA jsme mohli již dva dny po „apokalypse“ ob-
novit provoz služby.

Závěrečná část úvodního slova patří citátu Arthura Millera, kterým uzaví-
ráme rok 2019 a v plné síle a odhodlání směřujeme do roku 2020, protože: 
„Najít krásu ve smutku, naději ve ztrátě a důstojnost v prohře – v tom je sku-
tečné umění života.“ 
 
S úctou a přáním všeho dobrého

Mgr. Šárka Hrušková
Statutární zástupkyně ANIMA VIVA z. s.
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Základní údaje o organizaci

Právní forma:  zapsaný spolek

IČO:  265 91 014

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.

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

Statutární zástupce:  Mgr. Šárka Hrušková od 6. 11. 2018

Výbor spolku: Bc. Hana Brňáková
 Mgr. Šárka Hrušková
 Mgr. Pavlína Halamová, DiS. 

Revizní komise:  Lukáš Kadeřábek, DiS.
 Silvie Válková, DiS. 
 PhDr. Beáta Koňařík Bakošová

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

Hlavní činností ANIMA VIVA z. s. je poskytování registrovaných sociálních 
služeb:

	 		Odborné sociální poradenství,
	 		Sociální rehabilitace,

a návazné služby: 

	 		Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných 
pracovních místech.

ANIMA VIVA z. s. je zaměstnavatelem více jak 50 % osob se zdravotním 
postižením a je tedy poskytovatelem náhradního plnění prostřednictvím 
výrobků či služeb (reklamní placky, příprava občerstvení, včetně zajištění 
obsluhy, pomocné zahradní práce, jiné dle individuální dohody).

Poslání organizace
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 mentál-
ním a jiným zdravotním handicapem. Pomáháme jim zvládnout zapojení 
se do běžného života a zamezit jejich sociálnímu vyloučení.

Cíle organizace

	 		Udržet či zvýšit kvalitu života osob se zdravotním postižením.
	 		odporovat rozvoj jejich sociálních a  pracovních schopností 

a dovedností.
	 		Podporovat uplatnění osob se zdravotním postižením v  jejich 

osobním a pracovním životě.
	 		Umožnit navazování sociálních kontaktů a vzájemné podpory.
	 		Podílet se na rozvoji sítě sociální pomoci.
	 		Přispět k destigmatizaci a pochopení duševního onemocnění nebo 

mentálního postižení veřejností.
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Zásady poskytování služeb

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.

 		Podpora samostatnosti a nezávislosti,
 		důvěrnost a soukromí,
 		individuální přístup,
 		profesionální přístup,
 		týmovost a kolegialita.

Cílové skupiny
 		osoby s  chronickým duševním onemocněním - okruh psychóz, 

afektivních poruch, neuróz, případně přetrvávajících psychických 
problémů,

 		osoby s mentálním postižením – ve stupni 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.

Věkové rozmezí cílové skupiny:
 		Odborné sociální poradenství 16-80 let
 		Sociální rehabilitace 18-80 let
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Sociální poradna ANIMA VIVA 

Adresa Sušilova 1, 746 01 Opava 
Mobil 739 404 544
E-mail poradna@animaviva.cz
Vedoucí služby: PhDr. Beáta Koňařík Bakošová 

Posláním Sociální poradny ANIMA VIVA je poskytovat odborné sociální po-
radenství lidem s duševním onemocněním a lidem v krizové situaci spoje-
né s trvajícími psychickými a sociálními obtížemi, dále jejich rodinám nebo 
lidem blízkým, aby dokázali nalézt východisko z jejich obtížné sociální si-
tuace.

Statistické údaje o poskytnutém poradenství za rok 2019 

Počet klientů celkem: 133
Počet intervencí celkem: 962
Počet kontaktů celkem:  418

Z toho terénní forma služby:
Počet intervencí:    64
Počet kontaktů: 120

V  rámci terénní formy služby byly poskytovány doprovody klientům na 
různé instituce, uskutečněny návštěvy v době hospitalizací klientů v Psy-
chiatrické 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.
Poskytování odborného sociálního poradenství vyžaduje od pracovníků 
poradny dostatek teoretických vědomostí a  praktických zručností. So-
ciální pracovník a  zejména pak vedoucí služby absolvovala celou řadu 
vzdělávacích kurzů a seminářů od těch, které byly zaměřeny na komuni-
kaci či psychoterapii, přes kariérové poradenství, novelu insolvenčního 
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zákona až k celostnímu přístupu CARE, který je jedním z klíčových přístu-
pů k osobám s duševním onemocněním. Tento kurz absolvovaly rovněž 
terapeutky služby sociální rehabilitace. 

Co vše se v roce 2019 v poradně řešilo
V Sociální poradně ANIMA VIVA bylo v roce 2019 poskytnuto: celkem 137 
intervencí ohledně řešení potřeby bydlení v souvislosti s jeho možnou ztrá-
tou. Sociálně právní poradenství bylo poskytnuto v počtu 114 intervencí, 
vztahové poradenství – 160 intervencí, 334 intervencí bylo poskytnuto 
v  rámci odborného psychologického poradenství a  316 intervencí v  ob-
lasti  řešení finanční situace, včetně pomoci při řešení exekucí a insolvencí. 
Problematiku dávkového systému služba pomohla řešit 102 intervencemi, 
potřeby spojené s duševním onemocněním a jeho léčbou bylo řešeno pro-
střednictvím 46 intervencí. V rámci oddlužení byl podán návrh 13 klientům 
(organizace je akreditovanou osobou v  oblasti dluhového poradenství -  
podávání návrhů na povolení oddlužení), 12 návrhů bylo schváleno a je-
den návrh byl brněnským krajským soudem zamítnut.

Co se podařilo v roce 2019
V roce 2019 poradna uspořádala sé-
rii aktivit, odborných přednášek, kre-
ativních dílen a  besed, zaměřených 
na destigmatizaci osob s  duševním 
onemocněním. Projekt probíhal 
pod názvem „Veřejně proti sociální-

mu stigmatu osob s duševním one-
mocněním II – Život s  nálepkou“. 
V rámci projektu byl vyhlášen 3. roč-
ník soutěže Živá duše, pod záštitou 
a  ve spolupráci s  Klubem českých 
a  slovenských spisovatelů. Předá-
vání věcných cen, jako i  křest kniž-
ní sbírky „Živá duše“, proběhlo po 
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přednášce prof. Cyrila Höschla, která byla věnována neurobiologii depre-
se. Křest sbírky byl netradiční zejména provedením, když tradiční krope-
ní šampaňským nahradil live song „Handicap“ z pera členů svépomocné 
hudební skupiny ANIMA BAND. K dotvoření příjemné atmosféry přispěli 
také zaměstnanci se zdravotním postižením, kteří připravili a také prodá-
vali kávu a drobné občerstvení.

V  letních měsících se konala výstava výběru z  tvorby osob s  duševním 
onemocněním na Zámku Linhartovy. Slavnostní vernisáž se konala dne 
6. 7. 2019. Celkem 150 děl „našich lidí“ zhlédlo 4 350 návštěvníků. Projekt 
se konal za finanční podpory Moravskoslezského kraje a  za spolupráce 
Opavské kulturní organizace. Vedoucí služby poskytla dva rozhovory do 
médií, v průběhu projektu probíhala intenzivní propagace naší organizace 
ANIMA VIVA z. s. 
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Příklad dobré praxe
Do Sociální poradny se dostavil klient, který byl hospitalizovaný v  PNO 
a potřeboval řešit svoji situaci. Do nedávné doby žil se svojí matkou, která 
zemřela, a on se musel ze společného bytu po její smrti vystěhovat. Sociální 
pracovnice následně zjistila, že klientův občanský průkaz pozbyl platnosti 
před 10 lety, žádný jiný doklad se svojí fotografií klient nevlastnil. Sociální 
pracovnice předpokládala, že s neplatným občanským průkazem bude mít 
po propuštění z nemocnice problém najít si ubytování, což se záhy taky 
potvrdilo a telefonická domluva klienta s ubytovatelem rázem ztroskotala. 
Klient na druhý den pracovnici kontaktoval s tím, že noc strávil venku a že 
potřebuje její pomoc s vyřízením nového průkazu.  Sociální pracovnice se 
s klientem, jenž trpěl sociální fobií, domluvila na dalším postupu - dopro-
vodila jej na úřad k vyřízení nového občanského průkazu. Vzhledem k jeho 
nepříznivé sociální a finanční situaci mu byla úřadem odpuštěna pokuta 
za propadlý průkaz. Pracovnice dále pomohla klientovi zjistit jeho dluhy 
na zdravotním pojištění, které mu vznikly před úmrtím matky za cca 8 let 
(klient totiž nikde nepracoval, ani nebyl v evidenci Úřadu práce), dále mu 
pracovnice poskytla doprovod k psychiatrovi a podporu při jednání s Ar-
mádou spásy, kde klient požádal o poskytnutí sociální služby. Pomohla mu 
také při vyřizování sociálních dávek. Život bezdomovce se však podepsal 
i na fyzickém zdraví klienta. Pracovnice proto byla ještě nějakou dobu s kli-
entem v telefonickém kontaktu, kdy mu poskytovala potřebnou psychic-
kou podporu a motivaci k řešení situace v jeho dalším životě.
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Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace

Adresa Liptovská 21, 747 06 Opava 6
Telefon 553 821 300
Mobil 739 404 488
E-mail:  centrum.opava@animaviva.cz
Vedoucí služby:   Bc. Kateřina Jedličková, DiS.

Posláním Centra ANIMA Opava je podporovat a posilovat osoby se zku-
šeností s duševním onemocněním, s mentálním postižením a jiným zdra-
votním postižením při jejich snaze zapojit se do běžného života. Důraz je 
kladen zejména na respektování individuálních potřeb klientů.

Statistické údaje o sociální rehabilitaci za rok 2019

Počet uživatelů: 66 
Počet intervencí: 7338
Počet kontaktů:  907

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, nezá-
vislosti 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.

Jednoduše řečeno, když si zlomíte nohu, k celkovému uzdravení a návratu do 
běžného života potřebujete fyzickou rehabilitaci. Když onemocnění Vaše duše, 
k celkovému uzdravení přispěje rehabilitace sociální.
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Jak to konkrétně vypadá…
… si můžeme přiblížit na příkladu Františka Příhody. František, realitní ma-
kléř, příliš pracoval. Své práci věnoval tolik času, že se zhroutilo jeho man-
želství, manželka od něj odešla, v práci se mu přestalo dařit, přišla deprese 
tak silná, že vyžadovala hospitalizaci v psychiatrické nemocnici. Po propuš-
tění bylo všechno kolem Františka jiné. Byl bez práce, sám v domácnosti, 
o kterou se dosud starala manželka. Sám zůstal také s náladou, která ještě 
ztěžovala už tak těžký návrat do „normálu“. Kombinace dlouhodobé pra-
covní neschopnosti a na příjem „chudé“ měsíce, které pracovní neschop-
nosti předcházely, způsobily Františkovi fi nanční potíže. František si vzpo-
mněl, že během hospitalizace v  nemocnici slyšel o  sociálních službách, 
které by mu mohly pomoci. Internet mu poskytl hned několik možností, 
protože bylo pro něj nejdůležitější řešit fi nanční situaci, rozhodl se pro So-
ciální poradnu ANIMA VIVA. V ní mu byla poskytnuta pomoc a podpora 
s  řešením fi nančních potíží, při rozhovoru s pracovnicí se však zmínil, že 
má problémy s vedením domácnosti, kterou do odchodu manželky vedla 
jen ona. Františkovi je doporučeno navštívit druhou službu ANIMA VIVA – 
sociální rehabilitaci. Paní Ká, vedoucí této služby, zjišťuje, jaké jsou potřeby 
Františka, co je příčinou jeho nepříznivé sociální situace. Postupně formou 
nácviků péče o  domácnost (vaření, úklid, drobné opravy v  domácnosti, 
péče o rostliny) naučí terapeutky Františka samostatně zvládnout vlastní 
domácnost. Tato skutečnost zvyšuje Františkovi sebevědomí. Františkova 
potřeba se pomalu mění, začíná přemýšlet o  návratu do zaměstnání. Je 
však dlouho mimo pracovní tempo, pravidelný denní režim, má pocit, že 
spoustu věcí zapomněl, špatně se soustředí. Docházka do skupinového 
tréninku kognitivních funkcí (paměť, myšlení, soustředění, aj.) mu dává 
nový impulz k dalšímu posunu. Přes nácvik pracovních dovedností a za-
městnání na chráněném pracovním místě v ANIMA VIVA, získá zaměstnání 
na otevřeném trhu práce. Obnovil si nejen pracovní návyky, ale získal také 
tolik potřebné sebevědomí a sebejistotu, že i přes nálady, které tolik ztěžu-
jí návrat k „normálu“, to František s podporou terapeutek zvládl.
Toto byl názorný a vymyšlený příklad pro pochopení smyslu a důležitosti 
sociální rehabilitace, následující je však již reálný.
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Příklad dobré praxe 
Od mládí si l.P. připadal něčím jiný než ostatní okolo sebe. Tehdy ale ne-
věděl, po čem má pátrat nebo co jej činí “trochu jiným“. Vzpomněl si, že 
jeho maminka mu vyprávěla, že měl velké problémy se spaním, v noci se 
často probouzel. V období dospívání vnímal nárůst stresu, zejména ze ško-
ly, pomyslným vrcholem byl rok 2001, kdy přišla první ataka, první hos-
pitalizace, a diagnóza psychiatrického onemocnění - psychóza. Měl bludy 
i  halucinace, nechodil mezi lidi. Začátek léčby nebyl vůbec jednoduchý, 
po několika neúspěšných pokusech najít správný „koktejl“ léků (vedlejší 
účinky některých z nich měly za následek opětovnou hospitalizaci), se po-
dařilo najít ten správný a  klientův stav se rapidně zlepšil, dle svých slov 
se najednou cítil lépe, cítil se stabilizovaný.  Začalo se mu dařit, vyučil se 
v oboru zámečník a „našel se“ v hudbě – začal studovat konzervatoř. Do 
roku 2013 ataky přicházely a odcházely v nepravidelných vlnách, nejsilněj-
ší přišla právě v roce 2013 a měla velmi nepříjemný průběh. Po ukončení 
hospitalizace po této atace byla I.P. doporučena návazná sociální služba, 
I.P. si vybral službu sociální rehabilitace v ANIMA VIVA. Nepříznivá sociální 
situace byla tehdy spojena zejména s izolací v domácím prostředí, nízkou 
vnitřní motivací k  vlastní aktivizaci, přes vystudovanou hru na kytaru na 
konzervatoři odmítal na nástroj hrát. Z  počátku docházel I.P. na nácviky 
komunikace, aby se „rozpovídal“ ve společnosti lidí. Postupem času se I.P. 
začal zajímat o rozšíření vlastních schopností a dovedností v práci na po-
čítači, nejprve pro osobní potřebu, později pak s výhledem k případnému 
zaměstnání. Naučil se samostatně vytvořit životopis a žádost o místo, če-
hož následně také využil, když se ucházel o pracovní místo na chráněném 
trhu práce, rovněž v organizaci ANIMA VIVA, nejprve v rámci projektů se 
spolupracujícími organizacemi, následně pak v rámci návazné služby Za-
městnávání osob se zdravotním postižením na CHPM. Začínal drobnými 
kompletačními pracemi, později prošel sociální rehabilitací zaměřenou 
na nácvik obsluhy a přípravy nápojů a stal se základním kamenem týmu 
OZP pracovníků tréninkové kavárny v ANIMA VIVA z. s. V průběhu sociál-
ní rehabilitace docházelo k posunům také v oblasti mezilidských vztahů. 
Z uzavřeného člověka, který vyhledával samotu a komunikaci s ostatními 
se vyhýbal, se docházkou do skupinových i individuálních aktivit sociální 
rehabilitace stal usměvavý pohodář připravený k  podání pomocné ruky 
v  rámci komunity uživatelů služeb ANIMA VIVA z. s. Stabilizace zdravot-
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ního stavu a zjištění, „že to jde“, působilo pozitivně na zvýšení motivace 
k dalšímu rozvoji, tentokrát v oblasti péče o svou osobu a domácnost. I.P. 
se začal učit vařit a v rámci muzikoterapie se vrátil zpátky ke hře na kytaru. 
Postupnými krůčky a s navázáním na získané znalosti a komunikační do-
vednosti z úvodu docházky do služby sociální rehabilitace, se stal ústřed-
ní postavou svépomocné skupiny ANIMA BAND. Pracovníci ANIMA VIVA 
byli po celou dobu docházky do služby sociální rehabilitace I.P. podporou 
při znovunalezení víry ve vlastní schopnosti a dovednosti, nalezení a ak-
tivizaci vnitřní síly a  motivace bojovat s  vedlejšími příznaky onemocně-
ní. Velikou oporou byla I.P. také rodina, ale tím nejsilnějším motivačním 
prvkem se stala partnerka, se kterou se v roce 2018 seznámil. Začal více 
prožívat a žít v současnosti, myslet na budoucnost. V sociální rehabilitaci si 
prošel nácvikem hospodaření s penězi s vizí samostatného vedení domác-
nosti společně s partnerkou. Rok 2019 byl pro I.P. rokem největších změn. 
Úspěšně absolvoval kurz peer konzultanta, se svou partnerkou vstoupil do 
svazku manželského, sociální rehabilitace v  ANIMA VIVA byla ukončena 
z důvodu naplnění stanovených cílů směrem k pozitivní změně v nepří-
znivé sociální situaci. Při závěrečném hodnocení celé docházky I.P. sdělil: 
„Po celou dobu pro mne byla důležitá spolupráce nejen se zdravotnickým 
personálem psychiatrické ambulance, ale zejména přechod do návazné 
sociální služby, tedy sociální rehabilitace ANIMA VIVA, která mi pomohla 
najít vnitřní sílu a motivaci ke všem změnám v osobním i pracovním životě. 
Dnes vnímám, že se ze mě stala zcela samostatná osoba, která se doká-
že ve svém životě zorientovat a  reagovat na nečekané situace a  to díky 
podpoře, která mi byla ve službě sociální rehabilitace poskytnuta“.  V roce 
2020 naváže I.P. na své získané pracovní dovednosti a nastoupí na novou 
dráhu peer konzultanta v Psychiatrické nemocnici Opava. Jeho pracovní 
mise v ANIMA VIVA po dlouhých letech skončí, ale tak to má být, chráněné 
místo má být odrazovým můstkem k dalšímu pracovnímu rozvoji, a my mu 
přejeme hodně štěstí a pracovních úspěchů.

Co vše se v roce 2019 v sociální rehabilitaci událo
Rok 2019 se nesl ve službě sociální rehabilitace ve znamení upevňování 
spolupráce s organizací Sírius p. o. a Domovem pro osoby se zdravotním 
postižením Dolní Životice, příspěvkovou organizací.  V průběhu roku jsme 
rovněž pokračovali v rozvíjení užší spolupráce s Denním stacionářem  Do-
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movinka, který je návaznou službou pro naše klienty.  Došlo rovněž ke 
změně ve veřejném závazku služby, kdy jsme nově začali sociální reha-
bilitaci poskytovat lidem se zdravotním postižením ve věku 65 až 80 let. 
S ohledem na reformu psychiatrické péče jsme se v průběhu roku zaměřili 
také na další rozvoj terénní formy rehabilitace, kdy vedoucí služby s ředi-
telkou organizace absolvovaly řadu setkání se starosty několika obcí v oko-
lí Statutárního města Opava, na kterých jsme řešili možnosti naší vzájemné 
spolupráce. Výstupem z těchto pro nás velmi přínosných setkání bylo kro-
mě jiného jednak možnost prezentovat služby ANIMA VIVA ve zpravoda-
jích daných obcí, zejména však rozšíření poskytování terénní formy služby 
nově do obcí  Kravaře a Dolní Životice.

Zpětná vazba na přínos služby
Kvalitu poskytované služby a její přínos pro uživatele každoročně zjišťuje-
me prostřednictvím dotazníkového šetření.

Co se změnilo docházkou do služby z pohledu klientů…

„Cítím se lépe“

„Začala jsem více komunikovat s lidmi.“

„Zkvalitnil se mi život“

„Nebojím se mluvit s neznámými lidmi“

„Lépe se mi orientuje v běžném životě“

„Vnímám víc sama sebe, učím se říkat NE“

„Lépe plánuji čas a spolupracuji s ostatními.“

„Jsem více sebevědomá“
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Co uživatelé oceňují na terapeutkách…

Co se změnilo docházkou do služby z pohledu rodičů a pečovatelů…

„Je klidnější“

„Je více samostatný“

„Získal sebedůvěru“

„Už nemá strach z lidí a je více samostatný“

„Má pravidelný režim“

„Lépe se orientuje v cenách potravin“

„Lépe se soustředí.“

„Je zapojený ve společnosti a využívá svých dovedností“

„Profesionalitu, trpělivost, laskavost“

„Vlídnost, ochotu, komunikaci a vysvětlování.“

„Jsou vždy vstřícní a poradí mi“

„Respektování člověka“

„Pochopení ve dnech, kdy mi není zrovna dobře“

„Trpělivost, empatické a usměvavé chování“

„Přímost a osobní zainteresovanost.“

„Projevují zájem o moje pocity a názory“
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Co rodiče a pečovatelé oceňují na terapeutkách…

Jak využili respondenti místo pro závěrečný vzkaz…

„Profesionální přístup spokojený klient“

„Přístup, komunikace, informovanost“

„Individuální přístup“

„Už nemá strach z lidí a je více samostatný“

„Ochotu, trpělivost, jsou hodné“

„Ochotu poskytnout radu a podporu“

„Dobré organizační schopnosti.“

„Pocit jistoty, že je o příbuzného postaráno“

„Je to velká pomoc, fungujte i nadále“

„Děkuji a přeji hodně elánu do další práce.“

„Ať se vám i nadále daří tak dobře, jako dosud“

„Děkuji za váš přístup k lidem“

„Jen tak dál – fandíme vám“

„Děkuji za pomoc“

„Ať má Anima i nadále tak dobré pracovníky.“

„S prací služby ANIMA VIVA jsem velmi spokojená“

„Cítím se v Animě moc dobře a jsem spokojená“

„Jste suproví - díky“

„Je moc fajn, že jste. Je skvělé, že se pořádají 
akce pro postižené lidi“
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Spolupracujících organizací jsme se ptali, zda doporučují naši službu 
svým klientům, případně proč…

„Nabízí široké spektrum služeb.“

„Dobrá spolupráce.“

„Protože je velmi dobrá.“

„Individuální přístup.“

„Služba je kvalitní.“

„Pěkné prostředí a příjemný personál.“

„Opravdový zájem o klienta.“

„Jedná se o zavedeného poskytovatele 
s dlouholetou zkušeností.“

„Aktivita a příležitost setkávat se s jinými 
lidmi, rozšíření obzorů.“
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Ralph Waldo Emerson, americký fi losof, některými svými citáty vystihuje, 
že tajemství úspěchu není jen v kvalitní podpoře druhých, ale zejména ve 
vnitřní motivaci.

„Věř lidem a oni budou věřit tobě, přistupuj k nim, jako by byli velcí a oni vy-
rostou.“

„Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoli se upřímně sna-
žíme pomoci jinému, pomáháme i sami sobě.“  

„Je-li člověk nespokojený se svým stavem, může jej změnit dvěma způsoby. 
Buď změní podmínky svého života, nebo svůj duševní postoj. První není vždy 
možné, to druhé je možné vždy.“
„Ve výchově každého člověka nastane čas, kdy dojde k přesvědčení, že závist 
je nevědomost, napodobování je sebevražda a  že musí sám sebe za všech 
okolností brát jako svůj vlastní cíl, že i když celý širý vesmír je plný dobra, ne-
dostane se mu žádnému zázračnému rohu hojnosti jinak než tím, že bude ob-
dělávat ten pozemek, který mu byl přidělen. Síla v něm obsažená je naprosto 
nová a nikdo kromě něj neví, co může udělat, a ani on to nebude vědět, dokud 
to nezkusí.“

Přesto za všechny vzkazy děkujeme a  přejeme spoustu sil a  vnitřní 
motivace nejen uživatelům našich služeb.
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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 Mo-
ravskoslezským krajem a  ve spolupráci s  Úřadem 
práce ČR, pracoviště Opava.

ANIMA VIVA z. s. je zaměstnavatelem více jak 50 % 
osob se zdravotním postižením a tedy i poskytova-
telem náhradního plnění.  Náhradní plnění může 
mít formu poskytování zahradních a  úklidových 
prací či výroby drobných propagačních předmětů. Jsme rovněž připraveni 
poskytnout příjemné prostory tréninkové kavárny pro organizaci vzdělá-
vacích akcí či výjezdních porad, včetně zajištění občerstvení a jeho servisu.

Jsme velmi rádi, že se také v roce 2019 podařilo zachovat spolupráci s PN 
Opava a firmou Akzo Nobel Coatings CZ, a. s. Velmi si rovněž vážíme nově 
navázané spolupráce a využívání formy náhradního plnění ze strany Ma-
gistrátu města Opavy. Příprava občerstvení pro veřejné akce pořádané Sta-
tutárním městem Opava a přímá účast formou aktivního prodeje či obslu-
hy hostů významným způsobem podporuje integritu a sounáležitost osob 
se zdravotním postižením s majoritní společností a přispívá k odbourávání 
předsudků či negativního vnímání duševního onemocnění většinovou 
společností. 
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Příklad dobré praxe

První kontakt s  organizací ANIMA VIVA měl P. N. prostřednictvím sestry, 
která je významným vnějším zdrojem P. N. na cestě k zotavení. Byť se moh-
lo z počátku jevit, že byl sestrou až příliš motivován k návštěvám služby 
sociální rehabilitace v ANIMA VIVA, opak byl pravdou. Postupem času se 
ukazovalo, že má P. N. dostatek vnitřní motivace ke změně a  mimo jiné 
také v  oblasti uplatnění na trhu práce.  Při úvodním mapování potřeb 
v rámci nepříznivé sociální situace nebyla potřeba pracovního uplatnění 
ze strany P. N. vyslovena, následné mapování už reflektovalo změnu po-
stojů i vyjádřených potřeb. P. N. prošel sociální rehabilitací, v jejímž rámci 
došlo k obnovení určitého denního režimu, který dosud chyběl, získání no-
vých pracovních dovedností a pracovních návyků. P. N. se díky této sociál-
ní rehabilitaci, ale zejména díky nalezení vnitřní síly a silné vnitřní motivace 
ke změně, dostal z pasti pasivního poživatele invalidního důchodu. Vlivem 
výše uvedených změn došlo k posunu v oblasti samostatnosti a soběstač-
nosti a snížila se míra podpory ze strany sestry. Postupem času vyplývalo 
ze zpětné vazby P. N., že více než finanční přínos zaměstnance na CHPM, 
je pro něj důležitější pocit užitečnosti a zapojení do života většinové spo-
lečnosti, respektive posun na hierarchickém žebříčku společenského sta-
tusu. Tak, jak vnímal posun na žebříčku společenského statusu, posouval 
se rovněž výše v rámci pracovních pozic na CHPM v ANIMA VIVA. Začínal 
na pozici pomocného pracovníka zahradních a úklidových prací, s koncem 
roku 2019 však absolvoval nácvik pracovních dovedností a nácvik obsluhy 
a přípravy nápojů s výhledem posunu na chráněné pracovní místo pracov-
níka kavárny.

V rámci zajištění podmínek GDPR uvádíme, že všechny osoby, jejichž obli-
čeje jsou na fotografiích zřetelně rozpoznatelné, udělili v souladu s ustano-
vením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, písemný 
výslovný souhlas, a  to na konkrétní zveřejněné fotografie. Tento pí-
semný souhlas je součástí osobní spisové dokumentace.
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Události, projekty a spolupráce v roce 2019

3. ročník literární a výtvarné soutěže ŽIVÁ DUŠE
V březnu byl vyhlášen další ročník soutěže, tentokrát na téma Život s ná-
lepkou. Přihlášené obrazy byly již tradičně vystaveny v tréninkové kavár-
ně ANIMA VIVA a znovu sklidily slova chvály a spoustu pozitivních ohlasů 
návštěvníků kavárny. Vyhlášení výsledků pak proběhlo v rámci přednáš-
ky MUDr. Cyrila Höschla v Kulturním domě v Opavě.

Blázníš, nebo co?
To je název akce pořádané Statutár-
ním městem Opava v září 2019, kte-
ré se ANIMA VIVA aktivně účastnila. 
A  když aktivně, tak se vší vervou. 
Podílela se na výrobě občerstvení 
pro účastníky akce, prezentovala své 
služby ve velmi povedeném stánku 
na náměstí a  na schodech divadla 
nechala vyniknout své schopnosti 
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a dovednosti svépomocná skupina 
ANIMA BAND hned ve dvou blocích 
živého vystoupení. 
Poděkování patří pracovníkům 
Magistrátu města Opavy Agendy 
zdravého města, že oslovila naši or-
ganizaci a  dala příležitost nejen jí, 
ale zejména osobám se zdravotním 
postižením participovat na dění ve 
městě.

Pod platanem fest v Psychiatrické nemocnici Opava
Opět participace na dění v komuni-
tě, tentokrát komunitě osob se zku-
šeností s  duševním onemocněním 
a  jejich blízkých.  Bylo nám ctí být 
součástí velmi povedeného festiva-
lu na půdě Psychiatrické nemocnice 
v Opavě. 
Společná prezentace všech našich 
služeb, jak registrovaných, tak ná-
vazných, byla završena vystoupením 
svépomocné skupiny ANIMA BAND. 
Snažíme se dělat naši práci smysluplně, vzájemně na sebe navazovat 
a  propojovat všechny naše činnosti do smysluplného a  transparentního 
celku směrem ke zvýšení kvality života osob s duševním onemocněním.

Podpora vzniku svépomocných skupin,  
aneb nejen ANIMA BAND
Také v roce 2019 pokračovalo naše úsilí v podpoře fungování svépomoc-
né skupiny pro osoby s  duševním onemocněním za finančního přispění 
Statutárního města Opavy a Moravskoslezského kraje. Hlavním přínosem 
svépomocných aktivit je vytvoření fyzického, časového a emocionálního 
prostoru pro sdílení zkušeností, příběhů či pouhopouhého bytí v reálném 
čase na reálném místě, být součástí komunity. Setkávání svépomocné 
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skupiny je důležitým návazným přechodovým krokem při opuštění služby 
sociální rehabilitace. Ze zpětné vazby klientů vyplynulo, že je pro ně důle-
žité pozvolné odpoutání se od podpory služby na cestě k samostatnému 
fungování v osobním životě.
V průběhu celého roku 2019 bylo samostatně či ve spolupráci s Denním 
stacionářem MOST či Sociální poradnou ANIMA VIVA realizováno 13 se-
tkání. Obsahem jednotlivých setkání byla témata běžného života člověka 
(hospodaření s penězi, trávení volného času), byla zaměřena na podporu 

sebevědomí a  seberealizaci 
formou workshopů a  tvoři-
vých dílen, týkala se rovněž 
reformy psychiatrické péče 
a  s  ní související destig-
matizace osob s  duševním 
onemocněním. Většina akcí 
byla realizována v prostředí 
tréninkové kavárny ANIMA 
VIVA, čímž se ještě více roz-
šířilo povědomí o  možnosti 
v tomto prostředí trávit vol-
ný čas či navazovat a udržo-
vat společenské kontakty. 

ANIMA BAND v  roce 2019 
absolvoval 11 veřejných vy-
stoupení. Zejména vystou-
pení před větším publikem 
z  řad většinové společnosti 
(Horní náměstí, Psychiatric-
ká nemocnice v Opavě) vel-
kou mírou přispělo ke snaze 
o destigmatizaci osob s du-
ševním onemocněním, ale 
zejména poskytlo prostor 
pro sebeprezentaci. Vůbec 
největším zážitkem byla 
prezentace vlastní písně 
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Handicap při slavnostním zahájení aktuálního ročníku Bezručovy Opavy. 
Děkujeme za spolupráci Psychiatrické nemocnici v  Opavě, zejména pak 
Ivaně Džemlové a  Ivoně Orszagové. Díky této spolupráci mohla skupina 
v krásném prostředí, slavnostní atmosféře a před vzácným publikem, které 
se k slavnostnímu zahájení festivalu sešlo, prostřednictvím písně sdělit, že:

„Nemáme svůj handicap napsaný na čele…“

COMUNITY PROGRAM 
Akzo Nobel Coatings 
CZ, a. s.
Třetí „barevné“ dějství COMU-
NITY z  roku 2018 pokračovalo 
v  roce 2019 avizovanou třeš-
ničkou na dortu v podobě ak-
tivního zapojení dobrovolníků 
firmy. Díky společenské odpo-
vědnosti této nadnárodní fir-
my se podařilo obnovit nátěry 
stěn a zábradlí vně Centra ANI-
MA Opava tam, kde nedostala 
budova a okolí nový kabát při 
rozsáhlé rekonstrukci. 
Na své si přišli také zaměstnan-
ci se zdravotním postižením, 
kteří v Animě vyrábějí drobné 
výrobky na prodej, a volali po 
pestrých barvách. 

Obrovské díky. Firma Akzo 
Nobel Coatings CZ i  její za-
městnanci dodávají slovu KO-
MUNITA nový rozměr!
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Novinky v roce 2019

Zeď vzkazů

Nechali jsme se inspirovat veřejnou akcí, které jsme se zúčastnili v září na 
Horním náměstí Blázníš, nebo co? Zeď bláznů jsme v Centrum ANIMA Opa-
va přeměnili na zeď vzkazů, myšlenek a názorů. Sněhobílý papír z počátku 
odrazoval a vyvolával obavy, s prvním vzkazem se však otevřela stavidla 
a papír byl velmi rychle zaplněn.  Jde o velkou papírovou plochu, která se 
nám nepovedlo celou vyfotit, tak alespoň malá ochutnávka…

Stavění májky 
Pro měsíc květen jsou charakteristické nejen 
polibky pod rozkvetlou třešní, ale také tradiční 

stavění máj-
ky. My jsme se 
rozhodli také 
zavést tuto tra-
dici a  ozdobili 
jsme májku jak 
jinak než „po 
animácku“. Na 
akci se sešly 
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společně obě naše cílové skupiny a  díky společnému úsilí vítaly po celý 
květen návštěvníky kavárny takto krásně nazdobené dvě břízky. Akce se 
zúčastnilo mnoho klientů a nám se tak podařilo vytvořit novou tradici, díky 
které jsme propojili dva světy duševně nemocných a  mentálně postiže-
ných osob.

Pracovníci spolku ANIMA VIVA v roce 2019

Všichni zaměstnanci přímé péče v ANIMA VIVA z. s. splňují podmínky od-
borného vzdělání stanovené Zákonem č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních 
službách, v platném znění. 
V roce 2019 navíc terapeutky sociální rehabilitace a vedoucí sociální po-
radny absolvovaly kurz „Model CARe – komplexní přístup v psychosociální 
rehabilitaci“. Metoda CARe se zaměřuje v první řadě na zlepšení kvality ži-
vota, převzetí odpovědnosti sám za sebe a začlenění do běžného života. 
Nejen, že jeho obsah plně koresponduje s cíli organizace ANIMA VIVA, je 
také jedním z klíčových přístupů v rámci právě probíhající reformy psychi-
atrické péče.
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Praxe a odborné stáže v ANIMA VIVA
V roce 2019 absolvovalo odbornou praxi ve službě sociální rehabilitaci cel-
kem 5 studentů. Odbornou stáž pak absolvovaly 4 osoby. Velmi nás potěši-
lo, že mezi těmito osobami byli zástupci nově otevřeného Centra duševní-
ho zdraví, které jsme pak na oplátku navštívili také. Položili jsme tak základ 
pro dobrou spolupráci.
V případě odborné praxe se jednalo o studenty ze Slezské univerzity, Vyšší 
odborné školy sociální z Ostravy a  tentokrát také z Ostravské univerzity. 
Všichni tito praktikanti v závěru své praxe napsali svou zpětnou vazbu na 
její průběh, případně názory či připomínky na kvalitu služby sociální reha-
bilitace v ANIMA VIVA z. s.

„Máte tady ty nejlepší lidi na pracovním místě“

„Vše ve službě funguje perfektně.“

„Pracovníci se mi věnovali dostatečně – vždy se mnou 
rozebírali mé poznatky, poskytli mi zpětnou vazbu.“

„Myslím si, že aktivity pro klienty hodně znamenají 
a pomáhají jim v životě“

„Ze služby odcházím nadšená. Jsem opravdu ráda, 
že jsem zde mohla strávit 2 týdny, nelituji toho času!“

„Praxe splnila mé očekávání maximálně a byla jsem mile 
překvapena tak přátelským přístupem a kolektivem.“

„Tato praxe mi dala nejvíc a můžu říct, 
že se mi zde i nejvíc líbilo ze všech praxí.“

„Chválím přístup zaměstnanců ke klientům, 
všichni jsou velmi ochotní a pracovití.“

„Určitě bych praxi v této službě doporučila, naučila jsem 
se mnoho nových věcí a získala spoustu zkušeností.“

„Přístup ke mně jako k praktikantovi byl výborný.“

„Líbilo se mi, že aktivity byly individuální ke každému klientovi. 
I za 2 týdny jsem viděla pokrok klientů například v muzikoterapii.“
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Děkujeme 

Dobrovolníkům
Zdeňka Gavlasová
Martin Heider

Podporovatelům a dárcům
Akzo Nobel Coatings CZ
SURFIN Technology s.r.o.
Givt.cz, s.r.o.
Základní škola Kylešovice

Daniel Smolka – Autoškola Smolíček
Jan Weiss – Zahradnictví Weiss
Jaroslav Bracek
Jindra Rybníčková
JUDr. Tomáš Doležal
Lenka Štindlová
Luděk Kudláček
Michal Třaskoš
Milan Doležal
Miroslav Nedvídek
Ondřej Chudyba
Radim Matýsek
Zdeněk Čerevka

Za spolupráci děkujeme organizacím i jednotlivcům
BOIS OPAVA a. s.
Česká spořitelna a. s.
Denní stacionář Domovinka
Denní stacionář MOST
EKIPA z. s.
Charita Frýdek – Místek
Charita Olomouc
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Charita Opava
Charita sv. Alexandra, Ostrava – podporované bydlení
Komunitní plánování Statutárního města Opavy
Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě
Magistrát města Opavy
Městský úřad Kravaře
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Moravskoslezský kraj- krajský úřad
Obec Branka u Opavy
Obec Dolní Životice
Obec Horní Suchá
Obec Malé Hoštice
Obec Velké Hoštice
Opavanet a. s.
Opavská kulturní organizace
OPTYS s. r. o.
Ostravská univerzita v Ostravě
Petr Knopp - RESCUE SERVICE
Probační a mediační služba, pracoviště Opava
Psychiatrické ambulance v Opavě, Hrabyni a Hlučíně
Psychologické ambulance v Opavě a Hlučíně
Psychiatrická nemocnice v Opavě
Sírius p. o.
Slezská univerzita v Opavě
Spirála o. p. s.
Statutární město Opava
Úřad práce ČR
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Vyšší odborná škola sociální v Ostravě
Zámek Dolní Životice p. o.
Základní škola a praktická škola Opava
Zámek Linhartovy

Ivana Džemlová
Magdaléna Grimová
Michal Ihnát (PC servis Rýmařov)
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Mgr. Ivona Országová
Mgr. Vladimíra Klíčová
Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.
Mgr. Anna Adamcová
Svatopluk Komárek

Zvláštní poděkování patří panu Radimovi Matýskovi, Luďkovi Kudláčkovi, 
Janu Weissovi a  Danielu Smolkovi, jejichž pomoc a  podpora osobám se 
zdravotním postižením prostřednictvím ANIMA VIVA je dlouhodobá, neu-
tuchající, aktivní, ale zejména srdečná a plná empatie.

Hruskova
Lístek s poznámkou
Prosím o vložení nějaké kytičky ať není stránka tak prázdná
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VÝDAJE Kč
A. Provozní náklady 1 243 845,00
1. Vybavení (DHIM, DNHIM) 208 149,00
2. Kancelářské potřeby 78 779,00
3. Provozní režie 94 731,00
4. Nájemné a služby s tím spojené 251 894,00
5. Telekomunikace 35 917,00
6. Vzdělávání 73 838,00
7. Cestovné 9 759,00
8. Nákup zboží a služeb 365 439,00
9. Ostatní výdaje 135 339,00
B. Mzdové náklady 5 984 720,00
1. Hrubé mzdy + zdravotní  
 a sociální pojištění zaměstnanců 5 984 720,00

VÝDAJE CELKEM 7 228 565,00

PŘÍJMY Kč
A. Příjmy z vedlejší činnosti 292 975,00
B. Příjmy z reklamy a propagace 0,00
C. Dotace, granty 7 187 129,00
1. Dotace z veřejných zdrojů 5 729 003,00
2. Nadace a granty 0,00
3. Příspěvky Úřadů práce 1 408 126,00
4. Jiné příspěvky 50 000,00
D. Členské příspěvky 4 700,00
E. Dary 71 826,00
F. Příjmy z úroků z vkladu 304,00
G. Ostatní příjmy 3,00
PŘÍJMY CELKEM 7 556 937,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 328 372,00

Zpráva o hospodaření 2019



ANIMA VIVA z. s. 

33VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

Finanční partneři pro rok 2019

Program „Podpora služeb sociální prevence“ na rok 2017-2019. Dota-
ce 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 realizace specifi ckých aktivit Moravskoslezského krajského plánu 
vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2019. 
Dotace ve výši 77 700 Kč byla poskytnuta na realizaci projektu „Veřejně 
proti sociálnímu stigmatu osob s duševním onemocněním“.  Číslo smlou-
vy: 01437/2019/SOC.

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 fi-
nancovaného z  kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. Dotace ve výši 
1 012 000 Kč byla poskytnuta na podporu služby Sociální poradna ANIMA 
VIVA (reg. č. 8840509). Číslo smlouvy: 01486/2019/SOC.

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Mo-
ravskoslezském kraji na rok 2019. Dotace ve výši 95 500 Kč byla poskytnuta 
na realizaci projektu „Financování materiálně-technického zabezpečení 
sociální služby a oprav (reg. Č. 5587445). Číslo smlouvy: 03019/2019/SOC.

Program pro poskytování návratných fi nančních výpomocí z Fondu soci-
álních služeb v roce 2019. Návratná fi nanční výpomoc ve výši 368 000 Kč 
byla poskytnuta na službu Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509). 
Číslo smlouvy: 00075/2019/SOC.
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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 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. 
 
Program na podporu poskytování sociálních služeb pro 
rok 2018 
financovaného z 

Hruskova
Lístek s poznámkou
Umístit logo doprostřed podle ostatních log.
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Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných MSK 
na rok 2018 - 2019. 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. 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opa-
va. Dotace ve výši 160 000 Kč byla poskytnuta na realizaci projektu „Auto 
k  podpoře terénní formy sociální rehabilitace v  ANIMA VIVA z.  s.“ Číslo 
smlouvy: *MMOPP00CWCI8*

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opa-
va. Dotace ve výši 220 000 Kč byla poskytnuta na podporu služby odborné 
sociální poradenství – Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509). Číslo 
smlouvy: *MMOPP00DKJYI*

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opa-
va. Dotace ve výši 253 750 Kč byla poskytnuta na podporu projektu „Za-
městnávání OZP na CHM v ANIMA VIVA z. s.“ Číslo smlouvy: *MMOPP00D-
KJXN*

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opa-
va. Dotace ve výši 367 750 Kč byla poskytnuta na podporu služby Cent-
rum ANIMA Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445). Číslo smlouvy: 
*MMOPP00DKJYI*

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opa-
va. Dotace ve výši 15  000 Kč byla poskytnuta na podporu Svépomocné 
aktivity osob s DN v ANIMA VIVA z. s. Číslo smlouvy: *MMOPP00DKJKG*

Úřad práce ČR poskytl v roce 2019 organizaci ANIMA VIVA z. s. finanční pří-
spěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou 
částečné úhrady vynaložených prostředků na mzdy nebo platy a dalších 
nákladů dle Zákona č. 435/2004 Sb., § 78a. 
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Finanční podpora prostřednictvím grantového programu Globus lepší 
svět ve výši 50 000 Kč na projekt „Kavárna se zahradou v Kylešovicích pro-
pojuje dva světy“.

Děkujeme všem fi nančním partnerům za podporu!
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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 

Děkujeme!

Děkujeme!

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




