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Slovo úvodem
Vážení a milí,
dovolte mi, se v tuto chvíli pasovat do posla dobrých zpráv, kterých není v žádné době, ne tak v té dnešní, nikdy
dost. Tou dobrou zprávou, o kterou se chci s Vámi podělit, je Výroční zpráva ANIMA VIVA z. s. za rok 2015.
Ptáte se, jaký byl rok 2015 pro klienty služeb a zaměstnance ANIMA VIVA z. s.? Byl krásný, ale náročný. Byl
úspěšný, ale i vyčerpávající. Byl plný nových zkušeností, ale i rutinní práce. Každopádně byl pro ANIMU rokem dobrým,
barevným a pestrým. Dal by se přirovnat k rozkvetlé louce, na které najdete kvítky něžné, ale i bodláky. Rostlinky povadlé,
ale i bujně rostoucí. Ostrou trávu, ale i léčivé bylinky. Naše výroční zpráva tak pro Vás může být symbolickou kyticí lučních
květů roku 2015.
Je známo, že snad každému, kdo je obdarován květinou, či kyticí, se na tváři objeví radostný úsměv. Věřím,
že i naše výroční zpráva Vás pohladí po duši a vykouzlí u Vás alespoň radostné pousmání.
Pomyslná kytice, kterou nyní třímáte v rukou je pravdivým svědectvím poctivé celoroční práce a lidského úsilí pracovníků
malé neziskovky, kteří již více než třináct let pomáhají potřebným, osobám se zdravotním postižením. ANIMA je vlastně
taková malá, ale odolná léčivka se zdravým kořínkem, která vyrostla z prachu mezi trním a kamením, statečně odolává
náletům škodlivého hmyzu i nestálosti počasí. S láskou, vírou v dobro a stále s novou nadějí v lepší zítřky se otáčí za
sluncem a nastavuje své květy (služby) motýlům, čmelákům a včelkám (klientům svých cílových skupin), aby je občerstvila
a posilnila. Je platnou součástí léčivé směsi všech ostatních kytek - léčivek-neziskovek- poskytovatelů sociálních služeb
v našem městě a kraji. Společně tvoří posilující nápoj, jehož účinky pomáhají lidem se zdravotním postižením, či jiným
znevýhodněním žít zase o něco lepší život.
S pokorou a úctou chci zas a znovu poděkovat všem zaměstnancům- kvítkům na rostlině ANIMA VIVA z. s. za
všechny plody jejich práce, které jsou rok od roku, čím dál tím více nepřehlédnutelné. Chci zas a znova s vděčností
poděkovat všem, kdo v ANIMA VIVA z. s. rozpoznali zrnka dobré úrody od planého plevele, všem, kdo jí důvěřují
a podporují ji v její činnosti. Věřím, že i v další sezóně tak budeme moci sklízet další dobré plody naší vzájemné důvěry
a spolupráce.
S úctou a přáním všeho dobrého
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Bc. Hana Brňáková
Statutární zástupkyně ANIMA VIVA z. s.
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ANIMA VIVA z. s.
Základní údaje o organizaci
Právní forma: zapsaný spolek (dříve občanské sdružení), IČO 265 91 014
Bankovní spojení v roce 2015:

Poštovní spořitelna, ERA
číslo účtu 179499330 /0300

Aktuální bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.
číslo účtu 4207767389/0800

Sídlo:
Web:
Facebook:

Liptovská 1045/ 21, 747 06 Opava
http://www.animaviva.cz
www.facebook.com/animaopava

Orgány sdružení:

Valná hromada
Výbor sdružení
Revizní komise

Statutární zástupce:

Bc. Hana Brňáková

Výbor sdružení 2015: Bc. Hana Brňáková
Mgr. Petra Tesařová, DiS.
Bc. Kateřina Jedličková, DiS.
Účetní a daňové poradenství: Dasoli s.r.o.
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Revizní komise: Mgr. Pavlína Halamová
Lukáš Kadeřábek, DiS.
Bc. Martina Skorunková
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Organizace ANIMA VIVA z. s. vznikla z iniciativy svépomocné organizace rodičů a pečovatelů o osoby
s duševním onemocněním v dubnu 2002 pod původním názvem o.s. ANIMA OPAVA.
Od roku 2007 patří ANIMA VIVA z. s. mezi registrované poskytovatele sociálních služeb s působností
na území Moravskoslezského kraje. Svá pracoviště má v Opavě a ve své hlavní činnosti se zaměřuje
především na následující oblasti:




odborné sociální poradenství,
sociální rehabilitaci,
podporu pracovního uplatnění a zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním.

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 mentálním a jiným zdravotním handicapem. Pomáháme jim zvládnout zapojení se do běžného života
a zamezit jejich sociálnímu vyloučení.
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Cíle organizace





stabilně poskytovat kvalitní sociální služby,
rozvoj služby sociální rehabilitace,
rozvoj služeb a aktivit zaměřených na zaměstnávání cílových skupin,
dosažení finanční stability na základě vícezdrojového financování.

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.
Jedná se o tyto zásady:
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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.

Výroční zpráva 2015
Cílové skupiny


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 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, po centrální mozkové příhodě, apod.,



rodinní příslušníci, pečovatelé a příbuzní takto nemocných,



lidé v krizové situaci spojené s trvajícími psychickými a sociálními obtížemi.

Poskytované sociální služby


Odborné sociální poradenství: středisko Sociální poradna ANIMA VIVA,



Sociální rehabilitace: středisko Centrum ANIMA Opava- sociální rehabilitace.
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Co nám přinesl rok 2015…
Květen 2015 aneb „KULOVÝ BLESK č. 2 - největší změna roku 2015!“
Od září 2014 do května 2015 probíhala rekonstrukce budovy Liptovská. Sídlo naší organizace a služba
sociální rehabilitace byla poskytována v náhradních nebytových prostorách Statutárního města Opavy
v Opavě Jaktaři. Jako partner Statutárního města Opavy při realizaci projektu Rekonstrukce Komunitního
centra Liptovská jsme se 14. 5. 2015 přestěhovali zpět do Kylešovic. Zvláštní poděkování při akci „KULOVÝ
BLESK č. 2“ patří pracovníkům firmy Grigar s.r.o. a stěhovací firmě KOŠÁREK za jejich vysoce profesionální
přístup a vstřícnou spolupráci po celou dobu této akce.
Děkujeme Statutárnímu městu Opava za poskytnutí náhradních prostor v Jaktaři po dobu
rekonstrukce i za možnost a šanci nově poskytovat službu sociální rehabilitace v důstojném prostředí
Komunitního centra Liptovská s bezbariérovým přístupem. Rekonstrukce, která zvýšila kvalitu
poskytování uvedené služby po materiálně technické stránce, byla realizována z rozpočtu
Statutárního města Opavy a s finanční podporou Evropské unie z Regionálního operačního programu
č. CZ.1.10/2.1.00/31.01535.
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Slavnostní otevření Komunitního centra Liptovská v Opavě Kylešovicích
…aneb z Jaktaře konečně doma v Kylešovicích a se vší parádou!
Slavnostní otevření Komunitního centra Liptovská, kde od roku 2005 sídlí a
poskytuje sociální služby ANIMA VIVA z.s., proběhlo za účasti oficiálních
zástupců a vedení Statutárního města Opavy, včetně úředníků, kteří byli
zapojeni a zasloužili se na úspěšné realizaci tohoto projektu. Oficiálního
pozvání se dostalo rovněž zástupcům Poslanecké sněmovny PČR s úzkou
vazbou na město Opavu, představitelům Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, zástupcům realizátora stavby, stavební firmě Grigar s.r.o. Fanfáry trubky
se rozléhaly z balkónu komunitního centra a důstojně doprovodily přestřižení
slavnostní pásky náměstkem pro sociální oblast panem Josefem Stiborským a statutární zástupkyní ANIMA
VIVA z.s. Hanou Brňákovou. Pan náměstek popřál zaměstnancům i klientům ANIMy mnoho úspěchů v nově
zrekonstruovaném zařízení. Pro hosty slavnostního setkání připravili uživatelé služby sociální rehabilitace
výborné rautové občerstvení v prostorách veřejně přístupné tréninkové kavárny s vchodem ze strany od
kostela. Při posezení na venkovní terase nechyběla ani výborná Kateřinská káva, kterou hostům připravovali
klienti služby s podporou pracovníků přímé péče na novém presovaru. Byla to jejich velká premiéra, kterou
zvládli na jedničku! Zprávy o této události se dokonce nesly na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a také
v reportáži na TV Polar.
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Bude nás víc, nebudeme se bát vlka-nic! Aneb navýšení kapacity služby sociální rehabilitace.
Rekonstrukce budovy nám poskytla nové prostory pro navýšení kapacity služby a rozšíření aktivit sociální
rehabilitace pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením. Díky bezbariérovému řešení celé budovy je
služba dostupná ještě většímu okruhu zájemců nejen z řad osob s mentálním postižením, či duševním
onemocněním, ale také pro osoby s kombinovaným postižením, nebo s jiným zdravotním postižením, včetně
imobilní klientely.
Navýšená kapacita byla předně k dispozici klientům transformovaného zařízení Marianum p. o. Bývalí klienti
Centra denních služeb a klienti chráněných bydlení této krajské příspěvkové organizace si v ANIMě nově
začali nacvičovat a trénovat něco, co už třeba částečně znali z Mariana, ale především spoustu nových
dovedností, kterými pak dokázali překvapovat své rodiče a pečovatele jak na společných setkáních v ANIMě,
tak doma. Mezi oblíbené aktivity se zařadil nácvik vaření, nácvik orientace ve venkovním a vnitřním prostředí,
různorodý a pestrý nácvik hrubé a jemné motoriky, muzikoterapie, dramaterapie, trénink kognitivních funkcí
a trénování paměti metodou FIE. K „partičce z Mariana“ se postupem času přidávali i další noví klienti
z Opavy a okolí. Navýšená kapacita služby tak byla rázem naplněna.
Tréninková kavárna otevřená veřejnosti - nové příležitosti a nové výzvy
Součástí rekonstrukce KC Liptovská byly nevyužívané a zanedbané prostory v přízemí. Vznikla v nich
tréninková kavárna, kde v dopoledních hodinách dochází k nácviku pracovních dovedností klientů služby
a odpoledne zde obsluhují lidé se zdravotním postižením návštěvníky kavárny nejen z Kylešovic. Prostory
tréninkové kavárny využíváme i pro pořádání slavnostních komunit pro klienty služby a jejich blízké. V roce
2015 jsme tak ve velkém stylu, tj. na dvakrát, protože nás totiž bylo o hodně více než v minulých letech,
a s živým vánočním stromečkem, slavnostně zakončili celoroční snažení při společném svátečním menu,
zpěvu koled a rozdávání dárečků.
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Obliba kavárny a přilehlé zahrady postupně stoupala, především u seniorů a maminek
s dětmi. V prvním roce otevření se zde rovněž konaly akce pro svépomocnou skupinu
rodičů a pečovatelů o osoby s duševním onemocněním pořádané v rámci projektu
RODIČE SOBĚ, které zde pořádalo sdružení SYMPATHEA, proběhlo zde setkání
Asociace komunitních služeb, které v Opavě pořádala Charita Opava - chráněné bydlení.
Na podzim zde proběhlo autorské čtení knihy „Ve stínu za zrcadlem“ s účastí autorky,
paní Markéty Bednářové, která ve své knize poutavě a pravdivě líčí vlastní zkušenosti
s duševním onemocněním.
V kavárně se rovněž začali pravidelně scházet členové pracovní skupiny Osoby s DN
a MP při Komunitním plánování sociálních a souvisejících služeb na území statutárního
města Opavy. Svou účastí a konzumací občerstvení tak jdou sami příkladem a projevují
svou podporu především klientům a osobám se zdravotním postižením, které jim
občerstvení připravují a obsluhují je.
Tento způsob poskytování sociální služby a na něj navazující zaměstnávání osob se zdravotním postižením
na chráněných pracovních místech v oblasti služeb, tedy v provozování kavárny pro veřejnost, je na území
statutárního města Opavy jedinečné. ANIMA VIVA z. s. je v tomto první vlaštovkou a poslem dobré zprávy
pro všechny případné následovníky, že i toto je cesta, jak lze pomáhat lidem s hendikepem zpátky
do společnosti a k smysluplnému pracovnímu uplatnění.
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Rekonstrukce a s ní rozšířené využití budovy a přilehlé zahrady přineslo nové účelné pracovní příležitosti na
vymezených chráněných místech pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se o pozice pomocných
provozních pracovníků se zkrácenými úvazky, které individuálně zohledňují míru postižení a procento
zbytkové pracovní schopnosti těchto osob. Naši OZP zaměstnanci tak pečují o fungování provozu
KC Liptovská, dále o čistotu a údržbu nejen jeho vnitřních prostor, ale i přilehlé zahrady. Společným úsilím
pečují o majetek města Opavy. V budoucím období bychom chtěli zahradu osadit a vytvořit tak opravdu klidné
a přívětivé místo v Kylešovicích pro všechny uživatele a návštěvníky Komunitního centra.
Skladba sociálních a návazných služeb poskytovaných ANIMA VIVA z. s. zasazených do konceptu
zrekonstruované budovy KC Liptovská přirozenou formou přispívá k odstraňování předsudků
společnosti vůči osobám s hendikepem a k vyrovnávání příležitostí nejen v rámci pracovního
uplatnění těchto osob.
Jana Jabůrková + Jiří Turek = J3T s.r.o…pro FORBES i pro ANIMU!!!
Jana Jabůrková a Jiří Turek jsou našimi uznávanými a žádanými fotografy. Jejich fotografie můžeme vidět
rozeseté po celém světě a také nejen na titulních stránkách prestižních časopisů.
V srpnu 2015 společně pořádali v opavském Domě umění prodejní výstavu svých fotografií zachycujících
atmosféru a život obyvatel na Kapverdských ostrovech s názvem NO STRESS!
Již název výstavy ladil s preventivním doporučením nejen klientům našich služeb, ale i našim zaměstnancům.
Bez stresu jsme se zúčastnili vernisáže této výstavy a zjistili jsme, že kromě velkého talentu mají oba umělci
velká srdce.
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Rozhodli se nám věnovat jednu z jejich fotografií a rovněž část výtěžku
z prodeje této výstavy. Výtěžek je určen na podporu technického zajištění
našeho „hudebního tělíska“ ANIMA BANDu. Dokonce jsme si mohli vybrat
fotografii, která nás nejvíce oslovila. Která to byla, můžou na vlastní oči
prozkoumat všichni návštěvníci naší tréninkové kavárny, kde má fotografie
Jany Jabůrkové a Jiřího Turka své čestné a nepřehlédnutelné místo. Je pro
nás velkou ctí, že vedle FORBES Czech Republic, FORBES Austria, různých
dalších tištěných uměleckých, či propagačních materiálů významných
zadavatelů, výstavních ploch a galerií, jejich fotografie také zdobí a je věnována FOR (the) BESt ANIMA
VIVA! 
Děkujeme oběma umělcům za jejich přízeň a podporu!
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Nové aktivity sociální rehabilitace pro cílovou skupinu mentálně postižených
Nácvik hrubé motoriky přinesl klientům kromě pohybu také spoustu radosti a posilování přátelství
a vzájemné komunikace. Aktivita probíhá 2x týdně formou cvičení na židlích. I když by se mohlo zdát, že
jde o jednoduché cvičení vsedě, opak je pravdou. Klienti cvičí vsedě na židli, ale také ve stoje u židle,
s použitím různého náčiní jako je velký balón, malý míč, obruč, švihadlo a nejoblíbenější jsou třásně, které
si klienti sami vyrobili v nácviku jemné motoriky. Klienti cvičí nejprve samostatně podle pokynů terapeutky.
I zde platí individuální přístup respektující míru a stupeň postižení. Po krátké rozcvičce přejdou klienti ke
cvičení ve dvojicích nebo společně v kruhu a zapojují nejen hrubou motoriku, ale také kognitivní funkce,
když do hry vstupují říkanky a zpěv. Aktivita se stala velmi oblíbenou a zpětná vazba je pozitivní, neboť
terapeutky si všimly toho, že klienti, kteří mají problémy s otevřeností a komunikací jsou v průběhu aktivity
najednou „vidět“ a hlasitě si zpívají. Ani ohlasy rodičů pečovatelů na sebe nenechaly dlouho čekat, když
s nadšením terapeutkám oznamovali, jak se jejich rodinnému příslušníkovi „rozvázal jazyk“. Další dobrou
zprávou je možnost pohybových aktivit také na přilehlé zahradě a to nejen na cvičebních prvcích, ale také
při hře petanque.

18

Výroční zpráva 2015
Dramaterapie je oblíbenou aktivitou klientů s mentálním postižením ještě z docházky do Centra
denních služeb v Marianu p. o. Jedná se o hravou formu procvičování kognitivních funkcí
a komunikačních dovedností, formou nácviku básniček, písniček, scének, ale i krátkých „divadelních
představení“. Nácvik přestavení je běh na dlouhou trať. Začíná promyšlením scénáře a choreografie ze
strany terapeutky. Následují postupné kroky nácviku jednotlivých pasáží. Klienti se nejprve učí texty, pak
následuje pohybová průprava a nakonec kombinace obou činností spěje k samotnému představení. I zde
platí pravidlo respektování individuálních potřeb a schopností klientů. Klientům je rovněž poskytnut prostor
pro vyslovení a případnou realizaci vlastních nápadů, návrhů a obsazení rolí. Odměnou za jejich úsilí
je potlesk diváků na veřejném představení. Jedno takové se realizovalo v rámci vánoční komunity pro
klienty a jejich rodiče a pečovatele. Kde jinde, než v prostorách naší tréninkové kavárny. I tato aktivita
zaznamenala kladný ohlas nejen u klientů, ale také u jejich blízkých, kteří ocenili znatelné zlepšení
komunikace a verbálních projevů.

Trénink kognitivních funkcí Feuersteinovou metodou (FIE) - jde o metodu, při které se jedinec učí
s podporou speciální pedagožky různé strategie a techniky, jež jsou nezbytné pro jeho samostatnost,
zvyšují jeho motivaci učit se, pracovat s chybou, respektovat jiný názor, přijmout pomoc apod. Do této
aktivity jsou zapojeni klienti jak z cílové skupiny mentálně postižených osob, tak osoby s duševním
onemocněním. Jedná se o jedinečnou aktivitu vedenou certifikovanou speciální pedagožkou. Při práci

19

ANIMA VIVA z. s.
je kladen důraz na rozvoj řeči jako důležitého faktoru běžného fungování v životě a to ve třech rovinách –
jednak vyjádření vlastních myšlenek a potřeb, pak reprodukce s cílem správného pochopení přijatých
informací a konečně poslední rovinou je schopnost odpovědět na otázku, či vyřešit daný úkol. Z výše
uvedeného jasně vyplývá, proč jsme zařadili Feuersteinovu metodu do nabízených aktivit. Plně odpovídá
poslání naší organizace ve smyslu podpory uživatelů v zapojení do běžného života a zamezení jejich
sociálnímu vyloučení.

Klapka: ANIMA VIVA z. s. v boji o titul Neziskovka roku v kategorii „malých neziskovek“ poprvé!;-)
Jak to všechno začalo… Úspěch Charity Opava v ročníku 2014 přivedl odborníky z řad pořadatelů projektu
Neziskovka roku na besedu do Opavy, kterou Charita Opava, co by vítěz kategorie „velké neziskovky“
pořádala. Beseda se zástupkyněmi z Nadace pro rozvoj občanské společnosti (NROS) a SANEK PONTE pro
nás byla velmi inspirativní. Začali jsme přemýšlet o tom, že bychom „to“ taky „někdy“ mohli zkusit, protože
naše účast v soutěži pro rok 2015 se nám zdála být nedostižná. Důvodem bylo hlavně stěhování do nově
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zrekonstruovaných prostor a s tím spojené řešení organizačních záležitostí, nastavování nových procesů,
rozjezd služby v nových podmínkách, dofinancování navýšené kapacity služby atd. Nebylo toho zrovna málo.
Vše však změnil nečekaný telefonát z NROS, kdy nám sdělili, že jsme byli nominováni neznámou osobou,
a že prodlužují termín registrace do soutěže. V tu chvíli nám bylo jasné, že JE TO VÝZVA! Tak jsme se
nakonec s vervou a odhodláním „holkám z ANIMY vlastním“ pustili do vyplňování, jak na schůzce avizovali
dámy z NROSky i pan ředitel Charity Opava, náročného formuláře. Již tento úkon byl opravdu první velkou
prověrkou a zkouškou vytrvalosti. Registraci do soutěže jsme zvládli do slova a do písmene za pět minut
dvanáct.

Prezentační foto pro neziskovku roku 2015

I když jsme se nakonec nedostali do okruhu organizací, které osobně navštívili odborníci posuzující šest
hlavních okruhů – činnost správních orgánů, výkon organizace a jeho řízení, organizování a kontrolní činnost,
řízení lidských zdrojů, řízení financí a řízení komunikace a PR, dostali jsme nabídku účastnit se závěrečného
zpětnovazebního semináře v Praze. Zpětná vazba, kterou jsme zde získali, byla v porovnání se stejně malými
neziskovými organizacemi (dále jen NNO) zapojenými do projektu vesměs pozitivní a pro jednotlivé okruhy
vyznívala pro nás následovně:
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Činnost správních orgánů se posuzovala dle šesti kritérií. V pěti z nich byly výsledky naší organizace lepší
než výsledky malých NNO, ve třech případech – obsazenost pozic ve správních orgánech odborníky, jejich
aktivní zapojení do činnosti organizace a řádné plnění úkolů daných stanovami – byly hodnoceny plným
počtem bodů.
V okruhu výkonu organizace a jeho řízení jsme dosáhli plného počtu bodů v kritériích organizace jako
nositele jedinečného know-how a stabilní kvality poskytované služby.
Organizování a kontrolní činnost byla opět hodnocena pomocí šesti kritérií. Pět z nich vyznívalo lépe pro
naši organizaci v porovnání s malými NNO. Nejvyšší ohodnocení získalo kritérium jasně definovaných náplní
práce zaměstnanců a úspěšné bezproblémové externí kontroly.
Řízení lidských zdrojů a vedení bylo z pohledu hodnocení nejúspěšnějším posuzovaným okruhem. Bylo
opět hodnoceno prostřednictvím šesti kritérií. Lépe než ostatní malé NNO si ANIMA VIVA z. s. vedla v pěti z
nich, z toho ve čtyřech případech dosáhla nejvyššího počtu bodů – vzdělaní, motivovaní a osobnostně vyzrálí
zaměstnanci organizace, nízká roční fluktuace zaměstnanců, zapojení dobrovolníků a stážistů do činnosti
organizace a ochota zaměstnanců v klíčových situacích nadřadit zájem organizace před zájmem
individuálním.
V okruhu řízení financí zcela pozitivně vyšlo hodnocení správného nastavení každoročního rozpočtu, který
umožňuje plnit cíle organizace a pravidelné sledování čerpání rozpočtu, včasné odhalení odchylek
a adekvátní reakce na tyto odchylky zajišťující stabilitu organizace.
Řízení externí a interní komunikace – nejvyšším počtem bodů bylo hodnoceno kritérium – organizace
je v oblasti svého působení uznávaným odborníkem, má v místě svého působení dobré jméno a je
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transparentní. V oblasti interní komunikace byla pozitivně hodnocena počítačová gramotnost zaměstnanců,
přístup zaměstnanců k informacím a zabezpečení ochrany dat.
Výše uvedené výstupy z projektu Neziskovka roku 2015, byť jsme (zatím ;o)) nezískali hlavní cenu, vnímáme
jako nezávislé a objektivní hodnocení naší dosavadní práce a je pro nás povzbuzením a motivací pro další
období.
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Pracoviště ANIMA VIVA z. s.
Sociální poradna
Adresa:
Sušilova 1
746 01 Opava
(„klášterní středisko“ Slezské nemocnice Opava)
Mobil: 739 404 544
E-mai: poradna@animaviva.cz
Vedoucí služby: Mgr. Petra Tesařová, DiS.
Posláním Sociální poradny ANIMA VIVA z. s. 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.
Poradenství v roce 2015 bylo poskytováno ambulantně dle stanovené provozní doby, poradenskou kancelář
jste mohli navštívit v suterénu budovy Klášterního střediska na ulici Sušilova. Služba byla stejně jako
v loňském roce nízkoprahově dostupná pacientům z areálu Psychiatrické nemocnice v Opavě a místních
psychiatrických či psychologických ambulancí. Poradenství je poskytováno anonymně a klienti mohli přijít
i bez objednání. Službu poskytovala jedna sociální pracovnice, zároveň vedoucí poradny.
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Od července 2014 jsme rozšířili ambulantní službu o terénní formu pracovního poradenství – podporované
zaměstnávání, která byla udržena a rozvíjena i v roce 2015.
Terénní formu – pracovní a sociální asistenci klientům se zdravotním postižením na podporovaných
pracovních místech poskytovala jedna pracovnice v sociálních službách. Výstupem této formy poradenství
a snahy o sociálně-pracovní začleňování osob z cílové skupiny bylo vytvoření celkem 19 chráněných
pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.
Cílová skupina
Poradenství je určeno pacientům hospitalizovaným v Psychiatrické nemocnici v Opavě i těm v ambulantní
péči psychiatra, rodinným příslušníkům a osobám blízkým takto nemocných, zástupcům institucí, kde
se dostávají do kontaktu s lidmi s psychickým onemocněním nebo jsou tito přímo klienty jejich zařízení.
Statistické údaje o poskytnutém poradenství v roce 2015
Sociální poradna (ambulantní forma služby)
Počet klientů v roce 2015:
Celkem kontakty (10 až 30 min.):
Celkem intervence (jednání  30 min.):

97
297
509

Podporované zaměstnávání OZP (terénní forma služby)
Počet klientů, kterým byla poskytována
pracovní asistence v roce 2015:
13
Počet návštěv asistenta na pracovištích:
243
Celkem intervence v terénu (jednání  30 min.):
2396
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Jak pomáháme - oblasti poradenství:
- v oblasti sociálně-právní (problematika dávek, důchodů a související legislativy)
- v oblasti spojené s řešením situace bydlení
- v oblasti dluhové problematiky
- v oblasti vzdělávání, sociální rehabilitace, využití volného času
- v oblasti vyhledání další odborné pomoci (psycholog, psychiatr, možnosti následné terapie)
Poskytujeme pracovní poradenství (poradenství v otázkách pracovně-právních, poradenství spojené
s hledáním vhodného zaměstnání, pomoc se sestavením životopisu a kontaktováním zaměstnavatele, vč.
politiky APZ, podporovaného zaměstnávání a přípravy k práci osob se zdravotním postižením)
Naši spolupracující psychologové poskytují podpůrné individuální psychoterapie.
Zprostředkováváme návazné služby ANIMA VIVA z. s.
Zprostředkováváme kontakty a informace o navazujících službách jiných poskytovatelů sociálních služeb
na území Opavy a Moravskoslezského kraje
Pomáháme při jednání s úřady, při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Poskytujeme doprovody v rámci Opavy a blízkého okolí k poskytovatelům sociálních služeb, institucím
(ubytovna, azylový dům, zaměstnavatel, banka, bytové družstvo aj.);
Další činnosti poradny
- prezentace pro oddělení PN Opava zabývající se terapií a doléčováním psychóz (odd. 17 BC, 19)
a ambulantní psychology a psychiatry v Opavě
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Co se v roce 2015 poradně podařilo:

poskytnout konzultace a potřebné informace k nalezení řešení a překonání nepříznivé životní situace
celkem 97 osobám (54 ženám a 43 mužům),

poskytnout sociální a pracovní asistenci v rámci podporovaného zaměstnávání 13 uživatelům z cílové
skupiny,

umístit na chráněná pracovní místa v návaznosti na program podporovaného zaměstnávání celkem
20 osob se zdravotním postižením,

zvýšit informovanost u 46 nových klientů, vést případovou práci a opakovaně poskytnout konzultace
51 stávajícím uživatelům,

zvýšili jsme informovanost a pomohli jsme zorientovat se v síti sociálních služeb uživatelům
v Moravskoslezském kraji (66 % klientů bylo z Opavy a okolních obcí okresu, 21 % klientů z ostatních
měst MSK); klienti z jiného kraje tvořili 1%, u 12% nebylo zjištěno místo bydliště,

díky trvající spolupráci s v Psychiatrickou nemocnicí Opava, doléčovacím odd. psychóz 17BC
primariátu H (MUDr. Petra Taraby) nabídnout naše služby hospitalizovaným zájemcům celkem na
6 informačních komunitách,

udržet spolupráci se dvěma psychology a poskytnout tak individuální podpůrné psychoterapie celkem
7 uživatelům.
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Poradenství v roce 2015 – dle problematiky v %
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Příklad dobré praxe
Klient Peter, t.č. ubytován v chráněném bydlení v Opavě, kontaktoval v roce 2015 opakovaně poradnu ANIMA
VIVA během své hospitalizace v PN Opava. Sociální pracovnice Sociální poradny ANIMA VIVA s ním řešila
problematiku bydlení a dávek. Klient měl snahu se přestěhovat zpět za rodinou na Slovensko.
Vzhledem k pozastavení jeho invalidního důchodu (nebylo mu doručeno na Slovensko předvolání
k posudkové komisi) byl nucen se vrátit zpět. Na jeho bytě v Havířově však vznikl dluh na nájemném a byl
soudně vystěhován, nalezl azyl v jednom z chráněných bydlení v Opavě. Sociální poradnu ANIMA VIVA
tentokrát kontaktoval ve věci navyšujících se dluhů, o kterých pomalu ztratil přehled a sporů o výživném na
dva syny a dceru. V poradně byla sepsána nejprve žádost o zrušení výživného na jednoho ze synů, který
nabyl zletilosti a začal již sám vydělávat. Následně s podporou sociální pracovnice dali dohromady portfolio
asi 9 věřitelů, u kterých pan Peter dlužil, zahrnuli navíc dlužné výživné. Sociální pracovnice mu nabídla a
vysvětlila okolnosti institutu oddlužení. Peter se nejprve rozmýšlel, celá záležitost se mu zdála složitá, ale
nakonec souhlasil, aby si byl schopen udržet bydlení a nemusel neustále dostávat obsílky z exekucí. S
pomocí sociální pracovnice poradny byla započata komunikace se soudem v Havířově, ČSSZ a věřiteli, aby
bylo možné zajistit potřebné podklady. V říjnu 2015 následně podali návrh na povolení oddlužení ke
Krajskému soudu v Ostravě. V prosinci 2015 oddlužení soud povolil a přidělil insolvenčního správce. U soudu
byl Peter nervózní a byl rád, že má doprovod coby psychickou podporu. Soud rozhodl v jeho prospěch a při
schválení oddlužení se mu velice ulevilo. Dále již pan Peter bude komunikovat s přiděleným insolvenčním
správcem. V chráněném bydlení by měl podepisovat novou smlouvu, kde mu bydlení prodlouží, s bývalou
manželkou a dětmi se také domluvil na další úhradě výživného v rámci svého oddlužení.
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Centrum ANIMA Opava - sociální rehabilitace
Adresa:
do14.5.2015
Přemyslovců 16/32
747 07 Opava

od 15.5.2015
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 zkušeností s duševním onemocněním,
s mentálním a jiným zdravotním 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 2015
Počet uživatelů:
75
Počet intervencí:
5441
Počet kontaktů:
1202
Návštěvnost:
3295
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 směřujících k dosažení samostatnosti,
nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním
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návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných, činností alternativním způsobem
využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.
Výsledky služby sociální rehabilitace za rok 2015 a zpětná vazba klientů a spolupracujících odborníků
Názory klientů a třetích osob byly zjišťovány prostřednictvím anonymních dotazníků spokojenosti
se službou sociální rehabilitace za rok 2015.
Spolupracující organizace – důvody doporučení naší služby
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Cílová skupina – osoby s mentálním postižením
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Cílová skupina – osoby s duševním onemocněním
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Za co by pracovníky ANIMA VIVA klienti služby pochválili? (citace z dotazníků spokojenosti)

Za jejich
solidnost

Za ochotu vyslechnout,
když se vyskytne
nějaký problém
Je tu moc
příjemný kolektiv.

Terapeutky jsou na nás
moc hodné, pomáhají
nám a mám je moc ráda

34

Jsou moc milí

Za úsměv a
dobrou náladu

Anima má
báječné terapeuty

Je tu moc příjemný
kolektiv.

Za ochotu,
empatii,
naslouchání

Pomůžou, poradí,
vysvětlí

Mají k nám pěkný
přístup

Že se nám všichni
věnujou

Vždy se vracím
domů zklidněná.

Výroční zpráva 2015

Co se klientům služby v Animě líbí? (citace z dotazníků spokojenosti)
Krásné prostory

Divadlo,
cvičení, vaření

Všechno
Získal jsem tady
nové kamarády

Líbí se mi
učení

Maškarní ples
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Příklad dobré praxe
Klientka vyhledala službu sociální rehabilitaci na základě doporučení psychoterapeutické sestry Psychiatrické
nemocnice v Opavě. Při prvních rozhovorech byly u klientky patrné velmi výrazné úzkostné projevy, nízké
sebehodnocení, zmiňovala rovněž přetrvávající pocity osamělosti a izolovanosti. Očekávání klientky při vstupu
do služby bylo z její strany jasně definované, a to nalézt pracovní uplatnění. Při podrobnějším zmapování
očekávání a dovedností klientky vyplynuly také další potřeby, které se ukázaly jako podstatné pro získání
větší soběstačnosti a zvládání sociálního kontaktu a komunikace. Na základě toho byl sestaven příslušný
individuální rehabilitační plán a jednotlivé aktivity, jejichž prostřednictvím bylo pracováno na stanovených
osobních cílech. Vzhledem k prodělanému relapsu nemoci byla docházka do aktivit nastavena postupně
zpočátku se zaměřením především na začlenění do společenského prostředí – klientka začala navštěvovat
trénink kognitivních funkcí a nácvik vaření. Její psychický stav byl zpočátku velmi kolísavý, bylo nutné ji
v aktivitách výrazně podporovat a vzhledem k nízkému sebehodnocení oceňovat i za drobné zvládnuté kroky
při naplňování cíle. Po několika měsících byl rozsah podpory rozšířen o nácvik obsluhy a přípravy nápojů a
nácvik jemné motoriky se zaměřením na upevnění pracovních schopností a návyků. Během rehabilitace byly
znatelné výrazné posuny: klientka byla jistější v sociálním kontaktu, zvýšilo se její sebehodnocení, upevnila se
motivace i vůle pracovat na získání nových dovedností. Za průběžné podpory terapeutek SR klientka byla
v závěru výrazně motivovaná pracovat a došlo k znovuobnovení pracovních schopností. Získala pracovní
uplatnění v ANIMA VIVA z. s. na chráněném pracovním místě jako pomocný provozní pracovník a následně
si vlastní iniciativou nalezla pracovní uplatnění přímo na otevřeném trhu práce, kde v současné době pracuje
na poloviční úvazek.
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STÁLE SBÍRÁME VÍČKA PRO LUKÁŠKA JENDRŮLKA
Již v roce 2014 jsme se zapojili do sbírání plastových víček pro Lukáška Jendrůlka, chlapce, který pro své
zdravotní postižení potřebuje intenzivní rehabilitaci v Lázních
Klimkovice.
Víčka pro Lukáška jsme sbírali také v roce 2015. Učíme tak stále naše
klienty, kterým pomáháme my, pomáhat také ostatním. Děkujeme
všem, kteří využili toho, že jsme oficiálním sběrným místem a nosili
nám pro Lukáška objemné zásilky. Lukášek již pro nás není jen
„Klukem z plakátu“, kterému pomáháme, protože nás se svými rodiči
navštívil.
Za rok 2015 patří v tomto směru veliké poděkování známé opavské
cvičitelce a propagátorce zdravého životního stylu, Věrce Macoškové a
jejím cvičenkám. Věrnost našemu sběrnému místu zachovaly rovněž zaměstnankyně Úřadu práce v Opavě
v čele s Mgr. Kamilou Jedličkovou a Bc. Bohdanou Turečkovou.

Poděkování patří samozřejmě i všem ostatním drobným sběratelům plastových víček
s ekologickým a sociálním cítěním, kteří se zapojili s námi a napomohli Lukáškovi
k rehabilitaci v Klimkovicích.
Ve sběru víček hodláme pokračovat také v roce 2016. Přijďte k nám také pomáhat pomáhat!
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Akce a výlety konané v roce 2015
Zahradní slavnost
Zahradní slavností v září jsme v novém prostředí dodatečně oslavili, jako každý rok „narozeniny ANIMY“. Díky
projektu podpořenému z rozpočtu KÚ MSK jsme měli dostatek hrnečků na kafíčka, sklenic na domácí
limonády, talířků a podnosů na servírování vlastnoručně vyrobených dobrot studené kuchyně a domácích
moučníků. Na sluníčku a ve společnosti klientů, jejich blízkých a zaměstnanců ANIMy se celá akce náramně
vydařila. Nechybělo ani zpívání s našimi hudebníky a zpěváky z TRIA ANIMA. Bez tohoto souboru si už akce
v Animě zkrátka nedokážeme představit, protože v ANIMA VIVA, tam to žije a zpívá…Tak sledujte naše
pozvánky a akce na „fejsu“ a zastavte se za písničkou, na slovíčko, či na kafíčko. Rádi Vás uvidíme!
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Vycházka za uměním po opavských galeriích
Výroba velikonočních kraslic
Účast na Dni sociálních služeb
Turnaj v pétanque se Spirálou o.p.s.
Turistický výlet za přírodními krásami v okolí
Hradce nad Moravicí
Cyklovýlet k větrné elektrárně v Oldřišově
Turnaj v minigolfu
Cyklovýlet Štáblovickou vrchovinou

Den sociálních služeb

Turnaj v minigolfu

Cyklovýlet do Oldřišova

Turnaj se Spirálou o.p.s.

Turistický výlet
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Návštěva galerijní animace na téma Valentin Držkovic – Zase mezi svými
Exkurze ve Slezské tvorbě
Ekurze ve Firmě Gappay
Autorské čtení Markéty Bednářové
Setkání rodičů a pečovatelů o duševně nemocné v rámci projektu Rodiče sobě pod záštitou o.p.s. Sympathea
Výroba adventních věnců
Prodej na Vánočních trzích
Návštěva adventní výstavy na Zemědělské škole
Vánoční komunita

Exkurze ve Slezské tvorbě
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Prodej na Vánočních trzích

Vánoční komunita
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Pracovníci spolku ANIMA VIVA v roce 2015
Na činnosti ANIMA VIVA z. s. se v roce 2015 podílelo celkem 11 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr,
20 osob se zdravotním postižením bylo zaměstnáno na zkrácený pracovní úvazek a 2 externí zaměstnanci
s námi spolupracovali formou DPP. Účetnictví organizace, supervize a TKF FIE byly zajištěny externí službou.
Vzdělání zaměstnanců na HPP
(= pracovníci přímé péče a vedoucí zaměstnanci):
o 6 zaměstnanců je VŠ vzdělání
o 1 zaměstnanec má vzdělání VOŠ sociální
o 3 zaměstnanci mají SŠ vzdělání, doplněné o kurz pracovníka v sociálních službách,
o 1 zaměstnanec má SŠ vzdělání a potřebnou délku praxe splňující podmínky zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách.
Všichni zaměstnanci přímé péče splňují požadavky na vzdělání dané zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních
službách.
Do činnosti ANIMA VIVA z. s. bylo v roce 2015 zapojeno 13 dobrovolníků a 2 praktikanti/stážisté.
Pracovní rehabilitaci – přípravu k práci ve spolupráci s ÚP Opava v roce 2015 vykonávala celkem 1 osoba se
zdravotním postižením za účasti pracovní asistence v Arboretu Novém Dvoře a v podporovaném
zaměstnávání se dále připravovalo a na chráněná místa na pracovištích ANIMA VIVA a u našich partnerů
(Slezské zemské muzeum v Opavě) bylo v r. 2015 umístěno celkem 20 osob.
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Ředitelka a statutární zástupce
Bc. Hana Brňáková
Tel. 731 177 812, 553 821 301 e-mail: manazer.opava@animaviva.cz
Vedoucí služby Centrum ANIMA Opava
Bc. Kateřina Jedličková, DiS.
Tel. 739 404 488, 553 821 300 e-mail: centrum.opava@animaviva.cz
Vedoucí služby Sociální poradna
Mgr. Petra Tesařová, DiS.
Tel. 739 404 544, email: poradna@animaviva.cz
Koordinátorka projektů
Mgr. Pavlína Halamová, DiS.
Tel. 739 404 488, 553 821 300 e-mail: centrum.opava@animaviva.cz
Zvláštní poděkování patří:
Evě Hlaváčové, Jarmile Macholdové, Regině Raabové, DiS., Mgr. Marcele Sklenářové a Bc. Kateřině
Slaninové.
Odborné stáže a praxe v roce 2015
V roce 2015 proběhla v Centru ANIMA Opava stáž dvou pracovníků Charity Nový Hrozenkov za účelem
získání informací o provozu služby sociální rehabilitace ANIMA VIVA a vzájemném předání si zkušeností
poskytování stejného typu služby. Zpětná vazba jak na průběh stáže tak poskytování sociální rehabilitace byla
velmi kladná. Stážisté vyjádřili ve svých hodnotících dotaznících spokojenost v oblasti získání potřebných
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podrobných informací o službě sociální rehabilitace, které plně korespondovalo s očekáváním, se kterými na
stáž přicházeli. V hodnocení se objevila rovněž pozitivní zpětná vazba na příjemnou atmosféru a vystupování
zaměstnanců ANIMA VIVA z. s. Těší nás, že tak malá organizace jako je ANIMA VIVA z. s. dokáže inspirovat
a být přínosem pro pracovníky těch velkých neziskovek! :- )

Bowlingový teambuilding 2015
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Zpráva o hospodaření 2015
VÝDAJE
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Kč PŘÍJMY

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

863.052,00
212.841,00
39.955,00
25.692,00
188.677,00
48.298,00
7.520,00
6.872,00
277.214,00
55.983,00
2.508.041,00

A. Příjmy z vedlejší činnosti
B. Příjmy z reklamy a propagace
C. Dotace, granty
1. Dotace MPSV ČR, MSK, SMO
Nadace a granty
2. Příspěvky Úřadů práce
3. Jiné příspěvky (CZP MSK)
D. Členské příspěvky
E. Dary
F. Příjmy z úroků z vkladu
G. Ostatní příjmy

VÝDAJE CELKEM

3.371.093,00 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

2.508.041,00 PŘÍJMY CELKEM

Kč
52.961,00
0,00
3.346.353,00
2.639.392,00
0,00
649.237,00
57.724,00
1.100,00
85.025,00
0,00
13.660,00
3.499.099,00
128.006,00
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Finanční partneři pro rok 2015

Služba sociální rehabilitace byla na pracovišti Centrum ANIMA Opava i v roce 2015 financována z dotací
Evropské unie v rámci projektu CZ.1.04./3.2.00/05.00070 v rámci udržitelnosti projektu Optimalizace sítě
služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost.
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Projekt CZ 1.10/2.1.00/31.01535 Rekonstrukce Komunitního centra Liptovská, financovaný z Regionálního
operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 a částečně z rozpočtu Statutárního města Opava.
Začátek realizace září 2014, konec realizace květen 2015.

Účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu realizace specifických aktivit
Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok
2015 (KPVP 5/15) ve výši 55.000,- Kč na pořízení vybavení tréninkové kavárny.
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Sponzoři, dárci

J3T s.r.o.: Jana Jabůrková a Jiří Turek
JUDr. Tomáš Doležal
MVDr. Helena Lepková
RSDr. Miroslav Opálka
Aleš a Dagmar Fischerovi
Vlasta Hávová
Dušan Lokoč
Helena Masařová
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Spolupráce v roce 2015
Centrum pro zdravotně postižené MSK
ČSOB, a.s. – Poštovní spořitelna
Česká spořitelna a.s.
DASOLI, s.r.o.
Denní stacionář MOST
EKIPA z. s.
GAPPAY s.r.o.
Grigar s.r.o.
Charita Opava
Charita Nový Hrozenkov
Charita sv. Alexandra, Ostrava – podporované bydlení
J3T s.r.o.
Kavárna FAJNE KAFE v Opavě
Komunitní plánování Statutárního města Opavy
Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě
KOŠÁREK – stěhovací služby
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Marianum, příspěvková organizace
Mens Sana, Ostrava – podporované bydlení
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Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nadace rozvoje občanské společnosti
NAR marketing s.r.o.
OPTYS s.r.o.
PC servis Rýmařov – Michal Ihnát
Petr Knopp- RESCUE SERVICE
Psychiatrická nemocnice Opava
Psychiatrické ambulance v Opavě, Hrabyni a Hlučíně
Psychologické ambulance v Opavě a Hlučíně
Slezské zemské muzeum v Opavě a jeho pracoviště Arboretum Nový Dvůr u Opavy
Spirála o.p.s.
Statutární město Opava
Sympathea o.p.s. a Sdružení rodičů pečovatelů
Úřad práce ČR, krajské pracoviště Ostrava, kontaktní místa Opava, Ostrava a Nový Jičín

Ivana Džemlová
Magdaléna Grimová
Markéta Bednářová
Bc. Martin Skorunka

Mgr. Ivona Orzságová
MUDr. Petr Taraba
Sylva Čečmanová
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Poděkování
ANIMA VIVA z. s. děkuje:
Všem, kteří v roce 2015 přispěli k zachování služeb, které poskytujeme.
Všem, kteří nás podpořili v naší práci, protože chápou její smysl.
Všem, kteří nám v roce 2015 jakkoliv pomohli nebo nás podpořili.
Všem spolupracujícím organizacím,
se kterými se společně snažíme poskytovat
pomoc, podporu a radu
lidem s psychickým onemocněním,
lidem v krizové situaci,
lidem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením,
nebo s jiným zdravotním postižením.
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Další informace o nás najdete na:
www.facebook.com/animaopava
http://www.animaviva.cz
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