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„Všechno, co děláme, je jen kapka v moři, ale kdybychom to
nedělali, ta kapka by tam chyběla.“
Matka Tereza
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Slovo úvodem
Vážení a milí přátelé,
od roku 2009 k Vám mohu promlouvat prostřednictvím úvodního slova výročních
zpráv ANIMA VIVA z. s., abych Vám navodila alespoň zprostředkovaně atmosféru období, které v době, kdy čtete tyto řádky, jsou již minulostí. Je to pro mě
radostný úkol, obzvlášť když vím, že k Vám s naší výroční zprávou přicházím jako
se džbánkem vína, abyste mohli „okoštovat“, jak úrodný byl v ANIMě rok 2016.
Až se napijete z našeho pomyslného džbánku, věřím, že budete souhlasit s tím,
že ročník 2016 ANIMA VIVA z. s. je vínko voňavé a hladké, vínko, které má jiskru
a odráží vynaloženou poctivou práci a úsilí všech zaměstnanců, vínko, které Vás
pohladí po duši.
Koneckonců veškerá činnost, kterou jsme v roce 2016 v ANIMě vykonávali,
vždy směřovala a stále směřuje k tomu, aby dokázala nejen pohladit po duši,
ale především aby neúnavně povzbuzovala, motivovala, dodávala sílu i odvahu
a nabízela příležitosti osobám s duševním onemocněním, s mentálním, či jiným
zdravotním postižením, aby mohly, jak jen to nejlépe jde, vychutnávat barvy,
chutě a vůně, které nám všem život přináší.
Proto jsme se také v roce 2016 snažili realizovat průběžné i nové projekty tak,
aby společně tvořily zřetelnou linku navazující na dobré výsledky, kterých jsme
dosáhli v minulých letech. Chtěli jsme a stále chceme, aby námi realizované projekty dávaly smysl a byly novými příležitostmi pro naše klienty, aby byly výzvou
i další inspirací pro naše zaměstnance, aby dokázaly přesvědčit donátory, že
podpora naší organizace je smysluplná.
Myslím, aniž by to mělo znít pyšně a nabubřele, že sklizeň z malé vinice ANIMA
VIVA z. s. v roce 2016 byla úspěšná. Bylo to hlavně díky obětavosti a poctivé práci celého pracovního týmu, který tradičně kromě rutinních činností a nových úkolů, zdárně obstál všemožným kontrolám, co by „hejnu špačků“, aby „bez ztráty
hroznu kuličky“ mohl pokračovat v náročné práci pro příští, jubilejní 15. sklizeň
v ANIMA VIVA z. s.
Děkuji tedy všem zaměstnancům a dobrovolníkům, bez nichž by ANIMA VIVA
z. s. nemohla růst, kvést, dozrávat a sklízet plody své práce. Děkuji všem našim
klientům, že nás neustále učí trpělivosti, shovívavosti a „caritas“- lásce k bližnímu. Děkuji všem, kdo v naší organizaci poznali úrodnou vinici s poctivými vinaři,
chovají k nám důvěru a podporují naši práci. Věřím a mám naději, že tomu tak
bude i v roce 2017.
S úctou a přáním všeho dobrého
Bc. Hana Brňáková
Statutární zástupkyně ANIMA VIVA z. s. ANIMA VIVA z. s.

6

ANIMA VIVA z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016
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:

Bc. Hana Brňáková

Výbor spolku:

Bc. Hana Brňáková
Bc. Kateřina Jedličková, DiS.
Mgr. Petra Tesařová, DiS.
(do 30.9.2016)
Mgr. Pavlína Halamová, DiS.
(od 1.10.2016)

Revizní komise:

Lukáš Kadeřábek, DiS.
Mgr. Pavlína Halamová, DiS.
(do 30.9.2016)
Bc. Martina Skorunková
Silvie Válková, DiS. (od 1.10.2016)

Účetní a daňové poradenství:

Dasoli s. r. o.
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Základní informace
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:
~ Odborné sociální poradenství,
~ Sociální rehabilitace.
Na uvedené služby navazuje související služba a tou je:
~ 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 a služeb vyrobených nebo
poskytnutých jejími vlastními zaměstnanci z řad OZP.

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
~
~
~
~
~
~

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.

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 – 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.
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Cílové skupiny
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~

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, 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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Sociální poradna ANIMA VIVA
Adresa

Sušilova 1, 746 01 Opava

Mobil

739 404 544

E-mail

poradna@animaviva.cz

Vedoucí služby

Mgr. Petra Tesařová, DiS.

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.
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Statistické údaje o poskytnutém
poradenství za rok 2016
Ambulantní forma služby
Počet klientů:
Počet intervencí:
Počet kontaktů:

101
651
231

Terénní forma služby
Počet klientů:
Počet návštěv asistenta na pracovištích:
Celkem intervence v terénu

5
199
1184

Co se v roce 2016 poradně podařilo
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~

poskytnout konzultace a potřebné informace k nalezení řešení a překonání nepříznivé životní situace celkem 101 osobám (49 ženám a 52 mužům)

~

poskytnout sociální a pracovní asistenci v rámci podporovaného zaměstnávání 5 uživatelům z cílové skupiny;

~

umístit na chráněná pracovní místa v návaznosti na program zaměstnávání osob se zdravotním postižením celkem
9 osob;

~

zvýšit informovanost u 63 nových klientů, vést případovou
práci a opakovaně poskytnout konzultace 38 stávajícím uživatelům;

~

zvýšit informovanost a pomoci se zorientovat v síti sociálních služeb uživatelům v Moravskoslezském kraji (55 %
klientů bylo z Opavy a okolních obcí okresu, 31 % klientů z ostatních měst MSK, klienti z jiného kraje tvořili 2 %,
u 12 % nebylo zjištěno místo bydliště);

~

udržet a nadále pokračovat ve spolupráci se Slezským zemským muzeem – Arboretem N. Dvůr za účelem umožnění

ANIMA VIVA z. s.
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pracovní rehabilitace / přípravy k práci, nebo návazné podpory osob se zdravotním postižením v programu podporovaného zaměstnávání;
~

pokračovat v úspěšné spolupráci s ÚP ČR v rámci zaměstnávání osob se zdravotním postižením na vymezených chráněných pracovních místech – dosažení zaměstnávání více než
50 % osob se zdravotním postižením s následnou možností
poskytování náhradního plnění povinným subjektům;

~

aktivně se zúčastnit odborné konference konané v Psychiatrické nemocnici v Opavě a prezentovat přínos sociálních
a souvisejících služeb ANIMA VIVA z. s. pro osoby s psychickým onemocněním.
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Poradenství v roce 2016 – dle řešené
problematiky v %

4%

14

ANIMA VIVA z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016
Z anonymního dotazníkového šetření
spokojenosti Sociální poradny ANIMA VIVA
za rok 2016 jsme se dozvěděli, co respondenti
oceňují na poskytované službě:

hēşorientovat se ve
sloǎitých formálních
záleǎitostech.

Profesionalitu,
vstƎícnost,
odbornost.

Dostupnost,
dobrou
komunikaci.

Kvalitu
poskytovaných
sluǎeb.

Pomoc v tĢǎké
ǎivotní situaci.

hēşznát svá práva.
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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
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.

Statistické údaje o sociální rehabilitaci za rok 2016
Počet uživatelů:
Počet intervencí:
Počet kontaktů:
Návštěvnost:

73
9442
1296
5932

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.
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Ochutnávka z nabídky aktivit sociální rehabilitace
aneb novinky i stálice potřebné jsou velice…
„Žít zdravě“
Jedná se o novou aktivitu, která reaguje na současný životní styl a zároveň na potřeby klientů, neboť zdravá životospráva a pravidelný pohyb dokáže pozitivně
ovlivnit vedlejší účinky farmakologické léčby
(přibývání na váze), zlepšit náladu a psychickou
kondici a tím lépe aktivizovat a motivovat klienty k dalším pozitivním posunům v osobním
životě. Zdravá životospráva, pravidelný pohyb,
střídmá a vyvážená strava jsou nedílnou součástí toho, aby se člověk
dokázal lépe vyrovnat se svým zdravotním postižením a s nabytým sebevědomím se pak lépe cítil mezi zdravou společností a neizoloval se doma.
Aktivita je skupinová a nejde jen o předávání teoretických znalostí z oblasti skladby jídelníčku a důležitosti aktivního pohybu. Praktické ukázky
sestavování vyvážených jídelníčků, nácvik přípravy zdravých pokrmů, nácvik jednoduchých cviků, které si každý může následně pravidelně procvičovat doma, se střídá se zařazením dechových a relaxačních cvičení pro uvolnění napětí
a stresu. Přidanou hodnotou je pak vzájemné
sdílení zkušeností, aktivní naslouchání, snížení
pocitů úzkosti při komunikaci ve skupině a zejména využití skupinové dynamiky k vzájemné
motivaci ke změně životního stylu.
„Nácvik chování ve společenských situacích“
„Sociální začleňování“ pro klienty ANIMA VIVA z. s. není neznámým cizím termínem, protože jsou si vědomi, že když nechtějí jen sedět doma
za pecí, ale mají potřebu chodit na různé akce, kde se mohou potkat
nebo seznámit s dalšími lidmi, navázat rozhovory, přátelství nebo partnerské vztahy, dostávají se přirozeně do různých společenských
situací, na které je potřeba se řádně připravit.
V roce 2016 jsme se v nácviku zaměřili na návštěvu divadla a knihovny. Nácvik jsme pojali
formou hraní rolí, kdy jsme se učili, jak se usadit
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v kině nebo v divadle na své místo, když musím
projít až do středu řady, jak se chovat během
představení, o přestávce, na konci představení,
jak podržet kabát partnerce při odchodu ze šatny atd. Podobnou formu měl také nácvik chování v knihovně.
A v duchu hesla „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“ jsme nakonec vyrazili uplatnit nově nabyté nebo obnovené dovednosti do Slezského divadla a Knihovny Petra Bezruče, kde jsme teoretické poznatky uplatňovali přímo v praxi .
„Čtení na pokračování“
Tato nová skupinová aktivita pro osoby s duševním onemocněním je zaměřena na rozvoj komunikačních dovedností, nácvik asertivního chování a snížení úzkosti při vyjadřování vlastních pocitů a názorů ve skupině.
Předčítání textu z knihy zaměřené na tématiku duševního onemocnění je
základem pro další rozvoj diskuze, případně sdílení vlastních zkušeností. Důraz je vždy kladen na dodržování stanovených pravidel, důvěrného
prostředí a respektování osobních hranic každého jednotlivce ve skupině.
„Nácvik PC dovedností“
Díky novému přírůstku ve výbavě počítačové místnosti se podařilo ještě zvýšit úroveň předávání nových a obnovování stávajících schopností
v rámci základní práce s počítačem našich klientů.
Nově tuto aktivitu v roce 2016 využili také klienti s mentálním postižením,
což jak se ukázalo, byla nová profesní výzva pro pracovníka v sociálních
službách, který má tuto aktivitu na starosti. Musel přizpůsobit stávající
způsob předávání informací s důrazem na větší názornost a častější opakování. Sám se tímto posílil ve svých odborných kompetencích, když
se naučil s podporou sociálního pracovníka více naslouchat potřebám
a lépe zpracovávat chování a myšlení klientů s mentálním postižením.
To mu následně umožnilo lépe identiﬁkovat přístup ke klientovi a zvolit
odpovídající systém práce tak, aby dokázal klienta zaujmout a motivovat
k postupnému zlepšování nebo udržování postupně získávaných jednoduchých dovedností potřebných v běžném životě.
„Jak získat práci“
Jde o aktivitu individuální, která je zaměřena na získání nebo obnovení
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znalostí a dovedností potřebných při hledání zaměstnání. Klient se v ní
naučí napsat životopis, motivační dopis či žádost o místo, současně se
dozví informace o tom, co může čekat od přijímacího pohovoru a jak se
na něj může připravit, aby obstál co nejlépe a získal požadované pracovní místo. Dostane se mu rovněž praktických rad a doporučení jak má
postupovat v případech, kdy není spokojen v současném zaměstnání
a uvažuje o sepsání výpovědi. Průběžně je seznamován se svými právy,
ale i povinnostmi, které pro něj vyplývají v rámci pracovního poměru. Nedílnou součástí aktivity je praktický nácvik možných situací formou hraní
či výměny rolí.
Muzikoterapie a Muzikoladění aneb v ANIMA VIVA zas tvá duše zpívá…
Muzikoterapie je jedna ze známých a oblíbených metod používaných
v sociální rehabilitaci. Není proto překvapením, že funguje a její obliba
vzrůstá i v ANIMA VIVA z. s.
Ne každá organizace poskytující ve svých základních činnostech služby sociálně terapeutické aktivity však má možnost pochlubit se vlastním hudebním seskupením, jehož význam spočívá rovněž v možnosti
seberealizace klienta, jeho nácviku aktivních
sociálních interakcí ve skupině, nácviku komunikačních dovedností, soustředění, paměti,
vytrvalosti. Veřejná vystoupení pak významně přispívají k zlepšení sebevědomí, pocitu
užitečnosti, sounáležitosti, týmové spolupráci, radostným prožitkům a celkového zlepšení psychické kondice, nebo alespoň k překonání náročnějších období a udržení stabilizovaného psychického rozpoložení. Beneﬁtem je
možnost veřejné prezentace na nejrůznějších kulturně společenských
a osvětových veřejných akcích. Tuto roli v ANIMA VIVA z. s. plní existence hudebního uskupení ANIMA BAND, kterému věnujeme v naší výroční
zprávě samostatnou kapitolu.
Kromě ANIMA BANDU se v červenci roku 2016 otevřela pro klienty
s duševním onemocněním další muziko-terapeutická aktivita s názvem
MUZIKOLADĚNÍ, do které se postupně zapojilo 5 klientů. Během aktivity si účastníci začali zkoušet hru na buben djembe a další zajímavé
nástroje, zpívali si s kytarou, odreagovávali se a uvolňovali při relaxační
hudbě.
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Cílová skupina osob s duševním onemocněním a jiným zdravotním postižením

V čem mi docházení do CAO -sociální rehabilitace pomáhá
Jiné

3%

Změnil se můj pohled na mne samotného
(více si věřím, znám svou cenu)
Začal(a) jsem pracovat.

36%
29%
52%

Mám pravidelný režim.
Naučil jsem se myslet na budoucnost a
uvažovat o věcech dopředu.

29%

Umím lépe využívat svůj volný čas.

55%

Chodím více ven
Zlepšily se vztahy v naší rodině (lépe si
rozumíme, více mě uznávají).
Lépe komunikuji s rodinou a blízkými.

52%
26%
39%

Lépe komunikuji a spolupracuji s lidmi

55%

Jsem samostatnější

52%

Zlepšil se můj psychický stav
Zjistil jsem, jaké jsou moje schopnosti a v
čem jsem dobrý.

55%
39%
71%

Naučil jsem se něco nového
Našel jsem zde nové přátele nebo
partnera

52%
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Cílová skupina osob s mentálním
postižením

Co už jsem se v Animě naučil(a)?
40%

Udělat něco pro své zdraví
Hrát divadlo
Pracovat na počítači

47%
13%
60%

Něco vyrobit
Poznávat peníze

33%

Jezdit autobusem

60%
53%

Poznat hodiny
Poznat některé barvy

60%
47%

Jak správně mluvit s lidmi
Jak se správně chovat

80%

Poznat některá čísla

67%

Napsat některá písmena

67%

Správně telefonovat
Obsluhovat v kavárně

20%

Pracovat na zahradě

13%

Žehlit

13%

Prát

13%

Uklízet
Něco uvařit
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53%
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Sociální rehabilitace – přehled
společensko kulturních a sportovních akcí
v roce 2016
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Maškarní diskotéka
Návštěva solné jeskyně
Okružní cesta po opavských galeriích
Jarní koulení – turnaj v kuželkách
Návštěva zemského archivu
Maškarní diskotéka
Jarní muzicírování Františka Lučana
Naučnou stezkou Hvozdnice do Štáblovic
Odpoledne s kytarou a Lukášem Vojvodíkem
Návštěva dne mláďat
Utkání v pétanque s Denním stacionářem MOST
Návštěva koncertu Pavla Helana – „Tak trochu jiný koncert“

Koncert Pavla Helana pořádaný Charitou Opava

Výlet naučnou stezskou
Hvozdice

~
~
~
~
~

Výlet do Arboreta a k větrnému mlýnu v Cholticích
Zahradní slavnost
Páteční vycházka za uměním
Cyklovýlet kolem Raduňských mokřadů
Návštěva Chráněného bydlení Marianum ve Velkých Hošticích
~ Cyklovýlet na rozhlednu do Úvalna
~ Návštěva akce „Den s Emou“ – aktivizační dopoledne v sociálně terapeutické
dílně Ema v Dolních Životicích
Cyklovýlet kolem Raduňských mokřadů
~ Autorské čtení Markéty Bednářové
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Návštěva Chráněného
bydlení Marianum

~
~
~
~
~
~
~

Exkurze do Chráněných dílen Vlaštovičky Charity Opava
Den se svým zvířecím mazlíčkem
Návštěva skanzenu v Malých Hošticích
Návštěva Adventu na Zemědělské škole
Člověče nezlob se aneb Dopoledne s kvízy a společenskými hrami
Turnaj v bowlingu
Vánoční komunita

Návštěva skanzenu
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Návštěva Chráněných
dílen Vlaštovičky

Vánoční komunita

Vánoční komunita
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Z anonymního dotazníkového šetření jsme se
od pečovatelů dozvěděli:

V OƉĂǀĢũƐƚeũĞĚiŶş,
kĚo ƉoƐkyƚƵũe Ɖro
ƉoƐƟǎeŶéƚĂŬoǀé
zĄzeŵşĂƉƎşƐƚƵƉ͘

JƐem ǀelmi rĄĚa, ǎe
exiƐƚƵũeƚe – ƉoŵĄhĄƚe
Ɛǀǉŵ klieŶƚƽm zaēleŶiƚ
ƐĞ zƉĄƚŬǇĚo ƐƉoleēŶoƐƟ
a rozǀşũeƚũeũŝĐh
ƐĐhoƉŶoƐƟ͘

ŽďƌǉŬŽůĞŬƟǀ
ĂǀůşĚŶǉƉƎşƐƚƵƉ
ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽ͘
DobƌĄǀzĄũĞŵŶĄ
ƐƉolƵƉƌĄĐĞĂ
komƵŶiŬĂĐĞ͘
dĂƚŽƐůƵǎďĂŵĄ
ŽƐŽďŶşƉƎşƐƚƵƉ͘
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Co oceňují na službě sociální rehabilitace
spolupracující organizace (opět jde o informace
z anonymního dotazníkového šetření)

ZĂŵĢstnávání na
chránĢných pracovních
místech v tréninkové
kavárnĢ a pƎi zahradní
práci.

Variabilitu
ĂŇexibilitu͕ týmovou
spolupƌĄĐŝ͕ zájem
o klienta.

Kvalitu
poskytovaných
sluǎeb a tým
odborníŬƽ͘

Individuální pƎístup
ke kaǎdému
klientovi.

Z anonymního dotazníkového šetření jsme
se rovněž dozvěděli, jak se u nás cítí klienti
s mentálním postižením. Ve 100 % to bylo takto:
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Příklad dobré praxe aneb jak u nás
v ANIMě funguje spolupráce týmů přímé
péče ve prospěch klienta
Do služby sociální rehabilitace přišla klientka (46 let) v říjnu 2015
na doporučení pracovnice Úřadu práce v Opavě, kde byla registrovaná jako uchazečka o zaměstnání. Její diagnóza z okruhu úzkostně –
depresivních poruch ji však výrazným způsobem ztěžovala uplatnění
nejen na otevřeném trhu práce, ale také v běžném životě. Pracovníci
ANIMA VIVA z. s. tedy u klientky nejprve zjistili její konkrétní potřeby
a očekávání. Společně pak stanovili postupné kroky k řešení její nepříznivé sociální a ﬁnanční situace.
V rámci sociální rehabilitace směřovala očekávání klientky do oblasti
komunikace s okolním prostředím, posílení kognitivních funkcí a zlepšení jemné motoriky prstů. Rehabilitační proces se podle stanoveného individuálního plánu plně rozběhl v roce 2016.
Komunikace byla u klientky posilována a zlepšována v rámci skupinové aktivity s názvem Čtení na pokračování. Z počátku byla v aktivitě klientka spíše pasivním posluchačem a příjemcem informací. Verbálně reagovala až na vyzvání terapeutky. Postupně ztrácela zábrany
z verbálního projevu ve skupině a dnes již aktivně vyjadřuje vlastní
názor ke čtenému textu. Posuny jsou zjevné rovněž v neformální komunikaci v rámci komunity klientů, i když stále je patrná nervozita
projevující se rozechvělým hlasem, v případě silného rozrušení zadrháváním (toto se klientce stává v přítomnosti méně známých osob
a v početnější skupině). Na posílení kognitivních funkcí se s klientkou
začalo pracovat rovněž skupinovou formou v aktivitě Trénink kognitivních funkcí. Také v této oblasti jsou díky pravidelné docházce znatelné posuny zejména v oblasti krátkodobé paměti. Vlivem skupinové
dynamiky je klientka nucena trénovat rovněž schopnost koncentrace,
kterou ji silně narušuje hluk prostředí. Prostřednictvím úkolů formou
psaného slova došlo k mírnému zlepšení čtení a pochopení textu,
které je rovněž narušeno sníženou schopností koncentrace.
Onemocnění klientky nemá vliv pouze na třes hlasu, ale také na výrazný třes rukou a pocení dlaní, což má následně vliv na jemnou motoriku prstů. Také v nácviku jemné motoriky klientka pracovala na dalším
rozvoji kognitivních funkcí, neboť při drobné ruční kreativní práci je
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důležité dodržovat techniku a logické návaznosti jednotlivých kroků,
což vyžaduje opět relativně vysokou míru koncentrace. I v této oblasti
zaznamenala klientka pokroky minimálně v míře schopnosti uvědomění si problému, který se naučila nejen vnímat, ale rovněž pracovat
na jeho zmírnění.
Tíživá ﬁnanční situace byla řešena ve spolupráci se službou odborné
sociální poradenství poskytovaným Sociální poradnou ANIMA VIVA.
Zakázka klientky vyplynula z její potřeby změnit svého ošetřujícího
psychiatra, neboť stávající psychiatr ji nechtěl podpořit v žádosti o invalidní důchod. Vzhledem ke skutečnosti, že zdravotní stav klientky
neumožňoval zvýšení příjmu vlastní přičiněním. Klientka žila se svou
rodinou dlouhodobě na pokraji hranice životního minima, nájem byla
schopna platit jen díky sociálním dávkám.
Pracovnice poradny proto nejprve zprostředkovala schůzku s novým psychiatrem, přičemž klientka měla za úkol přinést osobní kartu
od stávajícího psychiatra. Již toto byl pro klientku velký úkol, který ji
naplňoval úzkostí. Sociální pracovnice klientku ujistila, že na změnu
psychiatra má rozhodně právo a vysvětlila jí povinný postup, jež musí
stávající lékař dodržet, tedy že je povinen jí na její žádost předat evidenci či výpis z karty a nesmí jí bránit v odchodu z jeho péče. Sociální
pracovnice podporovala klientku v jejím rozhodnutí a rovněž ji oceňovala za rozhodnutí vyhledat sociální služby, které ji v této situaci mohou pomoci. V následných konzultacích sociální pracovnice klientku
seznámila s dalšími kroky nutnými pro podání žádosti o invalidní důchod. Dále klientce nabídla zvážení možnosti individuální podpůrné
psychoterapie probíhající v rámci poskytování odborného sociálního
poradenství v Sociální poradně ANIMA VIVA – informovala klientku
o možnosti výběru ze dvou psycholožek, které s poradnou aktuálně
spolupracují. Vysvětlila jí, že konzultace s psycholožkou může klientce pomoci se zvládáním jejich úzkostí a obav.
Po uplynutí zhruba půl roku:
Klientka dále dochází do sociální rehabilitace v ANIMA VIVA, využívá
psychologického poradenství, prostřednictvím kterého se, dle svých
slov, učí řešit nepředvídatelné zátěžové situace s větším klidem. Intenzita docházky se postupně snížila na frekvenci 1x za měsíc a v současné době má psychologická intervence spíše stabilizační charakter.
Vysokou míru podpory poskytla psycholožka klientce (na její žádost)
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před a po absolvování operace, které se velmi bála. Psycholožka
rovněž klientce doporučila další návaznou sociální službu, která by
jí pomohla řešit aktuální rodinnou situaci. Klientka následně začala
využívat sociální služby poskytované organizací ELIM Opava – aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Nový psychiatr její žádost o invalidní
důchod podpořil a po přešetření zdravotního stavu klientce přiznali
invaliditu 2. stupně, což pomohlo stabilizovat sociální a ﬁnanční situaci jí samotné a její rodiny. Navíc jí dává přiznaná invalidita také šanci
připravit se a získat např. chráněnou práci v budoucnu, až se její psychický stav a zdravotní situace ještě více stabilizuje.

ANIMA BAND…
Historie ANIMA BANDU sahá do roku 2013, kdy vzniklo Duo Anima,
v roce 2014 se obměnilo a rozšířilo na „kytarové a vokální Trio“, které
absolvovalo celkem 12 vystoupení, z toho čtyři na akcích přímo v Animě, pět v Psychiatrické nemocnici v Opavě, a také reprezentovalo
Animu na Dni sociálních služeb v Opavě. Repertoár tvořily převzaté
skladby z okruhu folk a country. Rok 2015 nebyl příliš šťastný vzhledem k nucené pauze způsobené zdravotními problémy vedoucí souboru, přesto se podařilo vystoupit mimo jiné na zajímavé akci Armády
Spásy „Noc venku“, navíc se k souboru přidal čtvrtý člen, který svým
kytarovým uměním výrazně ovlivnil hudební kvalitu prezentovaných
písní. Na začátku roku 2016 se ustálilo jak složení souboru, tak název
ANIMA BAND. Tvoří jej čtyři členové:
~ Jan Hon – kytara/zpěv; zakladatel souboru
~ Vratislava Musilová – zpěv/kytara/djembe; vedoucí souboru
~ Jana Poláchová – zpěv/kytara; autorka textů a hudby
~ Lukáš Vojvodík – kytara/zpěv; kytarová sóla a technická podpora
ANIMA BAND zapracoval na svém repertoáru a během roku odehrál
devatenáct vystoupení, od akcí na domácím poli tréninkové kavárny
či ve velké terapeutické místnosti v tzv. „obýváku“ až po výlet do Prahy na festival Babí léto v Bohnicích.
Kromě převzatých písní se BAND zaměřil i na vlastní tvorbu, hudebníci společně nacvičili tři autorské písně Jany Poláchové, díky nimž
v Praze získali výstižné označení „svébytný folk“.
V roce 2016 vznikl z pera Jany Poláchové také originální text na ná-
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pěv písně R. Křesťana, který má název Píseň pro ANIMU. Z písně se
stala taková „neformální hymna“ ANIMA VIVA z. s.
ANIMA BAND již tradičně několikrát vystoupil v Psychiatrické nemocnici Opava, ať už při pravidelných prezentacích služeb a aktivit poskytovaných pro osoby s duševním onemocněním v ANIMA VIVA z. s.
v rámci informačních komunit, nebo na „open-air“ akcích pořádaných
na půdě PN Opava. Jednalo se o akce „Klub Netradičně“ a „Bazar“.
ANIMA BAND rovněž oživil program Psychiatrické konference, která
byla uspořádána v Kulturním domě Psychiatrické nemocnice v Opavě. V polovině června ANIMA BAND zahrál na Dni sociálních služeb
statutárního města Opavy, kde přes nepřízeň počasí prokázal, že dokáže zpívat v rytmu deště i mezi kapkami deště a je zde předpoklad,
že je dobře připraven na sérii dalších vystoupení roku 2016.
Každé z uskutečněných vystoupení ANIMA BANDU bylo pro soubor
důležitou zkušeností a možností posunout se dále. Největším zážitkem však jistě byl zářijový výlet do Prahy na pozvání Psychiatrické
nemocnice v Praze Bohnicích, kde se BAND aktivně účastnil 27. ročníku festivalu BOHNICKÉ BABÍ LÉTO.
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Neméně zajímavá pak byla následná spolupráce s manželi Monikou
a Valerijem Globovými, kteří umožnili BANDU vystoupit v říjnu 2016
na scéně Slezského divadla v Opavě v programu divadelního představení „Duše v pohybu“.
Ke konci roku ANIMA BAND obohatil repertoár o nové převzaté písně, které již překračují hranice folku a country; také se poprvé pustil
do písně v angličtině, kterou úspěšně nacvičil.
Členové BANDU navštívili a hudbou potěšili také seniory v Domově
sv. Zdislavy, zahráli delegaci ministryně Marksové, která si prohlédla
Animu při své cestě do Opavy, společně si zazpívali se sestrou generální Františkou a sestřičkou Noemi z Franciscanea, a rozloučili se
s tímto muzikoterapeuticky výživným rokem na dvou Vánočních komunitách, které v Animě proběhly v posledním předvánočním týdnu.
Věříme, že náš ANIMA BAND bude šířit pohodu a dobrou náladu svým
umem a skladbou repertoáru ve zdraví a pohodě také v roce 2017.
Už se všichni těšíme, že bude ozdobou oslav 15. výročí založení naší
organizace .
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Jak jsme zasadili, tak jsme sklízeli…
Další události, projekty a spolupráce v roce 2016
Den sociálních služeb 2016
V červnu jsme se účastnili Dne sociálních služeb, pořádaného Statutárním městem Opava. Náš stánek
upoutával pozornost, neboť byl jedinečný
ve způsobu prezentace. Informace o službách sociální rehabilitace a odborného
sociálního poradenství byly zájemcům
poskytovány nejen ústní formou, ale také
prostřednictvím nástěnek a letáčků. Přidanou hodnotou byly také zraku, čichu
a chuti lahodící prodejné produkty v podobě krásných, voňavých
a chutných mufﬁnů a čerstvé kávy .
Ještě větší a zaslouženější pozornost získali naši Piráti z ANIMY a ANIMA BAND po svých vystoupeních na pódiu. Těšíme se na příští rok.

Otevřené komunitní centrum, aneb Kavárna plná akcí…
Hned od počátku roku 2016 se podařilo otevřít dveře širší komunitě,
nejen klientům našich služeb. Prostory zrekonstruované kavárny sloužily nejen k pravidelnému setkávání Pracovní
skupiny komunitního plánování zaměřené
na osoby s duševním onemocněním, neformálnímu setkávání maminek s malými dětmi, ale také dalšímu vzdělávání zaměstnanců z jiných organizací. Jsme velmi potěšeni
z pozitivní zpětné vazby na kvalitu občer-
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stvení a obsluhy, jež je u nás plně v rukou
zaměstnanců se zdravotním postižením.
Zajistit občerstvení i s obsluhou v prostorách naší kavárny můžeme nabídnout rovněž jako formu „náhradního plnění“.

Přes MOST do ANIMY
V průběhu celého roku probíhala v Tréninkové kavárně ANIMA VIVA
řada společných setkání. S denním stacionáře MOST jsme šli za společným cílem - zapojení osob s chronickým duševním onemocněním
do běžného života. Prostor tréninkové kavárny a přilehlá zahrada se
stala dějištěm sportovních klání, zajímavých přednášek, besed, hudebních vystoupení a autorského čtení. Děkujeme tímto paní Markétě Bednářové, která neváhala absolvovat dalekou cestu, aby nám svou knihu
Ve stínech za zrcadlem představila prostřednictvím autorského čtení.

Rozkvetlé komunitní centrum, aneb zelená oáza
v Kylešovicích
Díky ﬁnanční podpoře dotačních programů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje KPVP 4/2016 a Statutárního města Opava EVVO 1/16 se podařilo vytvořit bylinkovou a květinovou oázu
a zvelebit tak rekonstruovanou budovu
Komunitního centra Liptovská. Rozkvetlé motýlí keře, slunečnice a divizny lákaly
k posezení nejen klienty služby, účastníky
akcí a návštěvníky kavárny, ale také užitečný hmyz .
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Účast na konferenci v Psychiatrické nemocnici
v Opavě
Těšilo nás červnové pozvání na konferenci v Psychiatrické nemocnici v Opavě pořádané v souvislosti s transformací psychiatrické péče.
Zároveň jsme měli tu čest být aktivními účastníky konference. Vedoucí
služby odborné sociální poradenství, Mgr. Petra Tesařová, prezentovala nabídku služeb a systém návazné péče ANIMA VIVA z. s. pro lidi
s psychickým onemocněním.

Bazar v Psychiatrické nemocnici v Opavě
Poslední prázdninový den jsme prezentovali naše sociální služby na akci BAZAR
pořádaný Psychiatrickou
nemocnicí v Opavě. Náš
stánek se těšil velké návštěvnosti. Zvolili jsme si
téma prospěšné pro duševní i tělesné zdraví-nácvik přípravy zdravé stravy-netradičních pomazánek.

Duše v pohybu
V říjnu proběhlo ve Slezském divadle v Opavě jedinečné představení
s názvem DUŠE V POHYBU. Díky skvělým lidem, manželům Monice
a Valeriji GLOBOVÝM, dostali šanci vystoupit na pódiu divadla také
klienti služeb ANIMA VIVA z. s. a členové ANIMA BANDU.
Úžasná atmosféra, nádherná akce, nezapomenutelný zážitek úplně
pro všechny, kdo se zúčastnili. DĚKUJEME Baletu Globa, DĚKUJEME
manželům GLOBOVÝM a těšíme se na další spolupráci v roce 2017.
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ZÁZRAK SPADLÝ Z NEBE aneb COMUNITY
PROGRAM Akzo Nobel Coatings CZ, a. s.
Abychom mohli naše služby a aktivity zlepšovat, musíme neustále hledat příležitosti pro vícezdrojové ﬁnancování, pro ﬁnanční i neﬁnanční
zajištění našich aktivit v daném roce.
Pro rok 2016 se nám podařilo napsat projekt na neﬁnanční, ale účelově
určenou podporu formou věcných darů, který zaujal odpovědné pracovníky COMUNITY
programu ﬁrmy Akzo Nobel Coatings CZ, a. s.
Díky společenské odpovědnosti této nadnárodní ﬁrmy jsme tak mohli i se zapojením
jejich obětavých zaměstnanců dovybavit
aktivity naši sociální rehabilitace pro nácvik
jemné motoriky našich klientů.
Vybavení kvalitními pomůckami se pro svou práci dočkaly také naše
pracovnice přímé péče, které vedou muzikoterapii. K tomu k nám přibyla dvě parádní
křesla, sedáky a koberec, na kterých se „muzikoška“ s oblibou odehrává. Zaměstnanci
Akzo Nobel se o dění v ANIMě nepřestali zajímat jednorázovou akcí. Po jejich návštěvě
naší služby sociální rehabilitace, kdy uznali,
že své ﬁnanční prostředky vynaložili smysluplně, jsme se společně dohodli na dlouhodobé spolupráci i v našich
dalších aktivitách. Pro nás veliká výzva i závazek!

Děkujeme! Moc si takovéto spolupráce a podpory vážíme!
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Přivítali jsme vzácné a milé návštěvy…
V listopadu k nám zavítala vzácná návštěva. Paní ministryně práce
a sociálních věcí, Michaela Marksová,
v doprovodu své tajemnice Marie Richterové a členů zákonodárných orgánů ČR,
pana
poslance
Miroslava Opálky
a pana senátora
Vladimíra Plačka.
Paní
ministryni
jsme provedli Centrem Anima Opava a představili aktivity, prostřednictvím kterých pracujeme na zapojení osob se zdravotním postižením zpět do běžného života. Při drobném
občerstvení, které opět připravovali naši zaměstnanci se zdravotním
postižením, zbyl čas na debatu nejen kolem problematiky duševního
onemocnění, ale také dalších sociálních otázek.
Naše pozvání přijaly také sestry z Kongregace milosrdných sester III.
řádu sv. Františka, sestra generální Františka a sestra Noemi. Ptáte
se, co mají s námi společného? Díky nim můžeme poskytovat odborné sociální poradenství v pronajatých
prostorách budovy Franciscanea.
Příjemné odpoledne jsme strávili rovněž s klienty Domova sv. Zdislavy. ANIMA BAND zahrál seniorům ke Dni matek
v jejich prostředí a ve stínu markýzy venkovního posezení naší tréninkové kavárny si senioři a seniorky od sv. Zdislavy
na oplátku pohověli u kávičky se zmrzlinou nebo limonády a shlédli
vystoupení Pirátů z Animy. Na své si přišli také milovníci country .
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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 2016 odběru našich služeb a nabídky náhradního plnění využilo Slezské zemské muzeum, detašované pracoviště Arboretum Nový dvůr. Druhem
vykonávané činnosti byly, jako při spolupráci již z minulých let, pomocné práce při úklidu a údržbě areálu
Arboreta (zametání, hrabání listí, trávy, pletí, okopávání, úklid veřejného prostranství, veřejně přístupných ploch, natírání laviček, plotů či zábradlí, aj.) Činnosti probíhaly
s podporou odborné pracovnice ANIMA VIVA, která komunikovala
s určeným kontaktním zaměstnancem
Arboreta v rámci plánování konkrétních
pracovních činností a koordinovala pracovní činnost našich OZP zaměstnanců.
Do tohoto programu se zapojila rovněž
Psychiatrická nemocnice v Opavě. Kromě
činností, se kterými mají OZP pracovníci
ANIMA VIVA z. s. zkušenosti již z Arboreta, a které zúročili ve prospěch areálu přilehlé zahrady a pozemků
v PNO, obstáli na výbornou také při pomocných vyklízecích a stěhovacích pracích a zvládli také pomocné práce v prádelně. Těší nás, že
vedení Psychiatrické nemocnice ocenilo přínos našich OZP zaměstnanců prodloužením smlouvy o spolupráci i pro následující období.
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Věříme, že se nám v budoucím období podaří naše aktivity udržet
a alespoň o něco málo rozvinout.
Náhradní plnění dokážeme poskytnout i prostřednictvím výroby drobných propagačních předmětů, či přípravou občerstvení a souvisejícím servisem
v naší tréninkové kavárně. Mimochodem
nácvik pracovních dovedností a následné
zapracování v kavárně patří k těm nejnáročnějším, které osoby se zdravotním postižením u nás absolvují. S touto činností
máme v Opavě největší a nejdelší zkušenosti. Neváhejte nás navštívit, obsluha je zde vlídná, káva a dobrůtky
velmi jedlé... 
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Pracovníci spolku ANIMA VIVA v roce 2016

ZamĢstnanci ANIMA VIVA z. s. dle
úvazkƽ
1
Pracovní
ĂƐŝƐƚĞŶƟ

2
Ostatní
7,9
Pracovníci
ǀƉƎşŵĠƉĠēŝ

5,85
Pracovníci se
zdravotním
posƟǎením

Všichni zaměstnanci přímé péče v ANIMA VIVA z.s. splňují podmínky
odborného vzdělání stanovené Zákonem č. 108/2006 Sb. v platném
znění.

Exkurze v ANIMA VIVA z. s.
Exkurze jsme poskytli našim spolupracujícím partnerům, tj. zaměstnankyním ÚP ČR, pobočky v Opavě, vedení Psychiatrické nemocnice
v Opavě, vedení Slezského zemského muzea v Opavě.

Přivítali jsme další milé a vzácné návštěvy:
~ Společná návštěva ministryně práce a sociálních věcí, paní Mgr. Michaely Marksové, poslance Parlamentu ČR, pana RSDr. Miroslava
Opálku, člena Senátu ČR a ředitele Rehabilitačního ústavu v Hrabyni, pana MUDr. Mgr. Vladimíra Plačka, MBA.
~ Naše pozvání přijal rovněž rektor Slezské univerzity v Opavě, pan
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. a proděkanka pro studijní záležitosti,
paní Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
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Praxe a odborné stáže v ANIMA VIVA
V roce 2016 konalo v organizaci odbornou praxi 5 studentů vysokých
a vyšších odborných škol. Šlo převážně o studenty Slezské univerzity v Opavě, Filozoﬁcko-přírodovědecké fakulty a Fakulty veřejných
politik. Ve spolupráci s fakultami Slezské univerzity v Opavě hodláme
pokračovat rovněž v roce 2017.
Odbornou stáž jsme poskytli zaměstnancům Slezské diakonie Český
Těšín (středisko RÚT Krnov) a Charity Frýdek – Místek (služba ZOOM).
Jednalo se o pracovníky ze služby sociální rehabilitace, jejichž hlavní očekávání spočívalo ve výměně zkušeností s poskytováním dané
služby. Dle hodnocení stáže se jejich očekávání naplnilo, jako přínosnou hodnotili výměnu zkušeností, názorů a možností řešení problémových oblastí při poskytování daného druhu služby, inspiraci v oblasti rozsahu činností služby a výměnu příkladů dobré praxe.
Z dotazníků o přínosu praxe a stáže se nám dostala následující zpětná vazba:
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VýteēnĢ zpracované
metodické pokyny a
pracovní postupy
sluǎby.

Jste
super.

Pracovníci se mi snaǎili
co nejvíce vysvĢtlit,
ukázat, kontakt s nimi
byl pƎíjemný
a pƎĄtelský.

DĢkuji za vstƎícný,
milý, vroucí, oteǀƎený
pƎístup Mgr. Pavlíny
Halamové.
Paní vedoucí
Bc. Jedliēková podala
ǀǇēerpávající informace,
byla vstƎícná, vysoká
profesionalita.
Dle mého názoru
ANIMA VIVA pro
své klienty dĢlá vše,
co potƎebují.
^ƚĄǎƉƎĞĚēŝůĂǀĞƓŬĞƌĄ
ŵĄŽēĞŬĄǀĂŶş͕
ƉĞƌĨĞŬƚŶĢĨƵŶŐƵũşĐş
ƐƚƎĞĚŝƐŬŽ͘

Ăơm nejlepší
praxe za dobu
mého studia.
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Podpora a spolupráce v roce 2016
Program Byznys pro společnost
Česká spořitelna a. s., pobočka Opava
V rámci programu Zapojímse.cz se zaměstnanci opavské pobočky
České spořitelny zapojili do pomoci v přípravě prezentace naší organizace na Den sociálních služeb. Spolupráce probíhala k oboustranné spokojenosti s příslibem pokračování do dalšího období.

Děkujeme týmu opavské pobočky České spořitelny a. s.!

Základní škola Opava – Kylešovice
Se Základní školou Opava – Kylešovice jsme navázali spolupráci při
zajišťování zpracování výrobků z keramiky pro klienty sociálních služeb ANIMA VIVA.
Děkujeme za vstřícný přístup paní ředitelce Mgr. Janě Marečkové a paní učitelce Mgr. Janě Válkové a těšíme se na spolupráci
i v příštím období .
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V roce 2016 s námi dále spolupracovalo celkem 12 dobrovolníků,
kteří nám pomáhali ať již v rámci našich sociálních služeb, nebo nám
pomáhali zvládat další nutné zajištění chodu našeho spolku.

VŠEM DOBROVOLNÍKŮM MOCKRÁT
DĚKUJEME!

Další spolupracující organizace a subjekty
BOIS OPAVA a.s.
Centrum pro zdravotně postižené MSK
Domov sv. Zdislavy
EKIPA o. s.
Grigar s. r. o.
Charita Frýdek-Místek
Charita Opava
Charita sv. Alexandra, Ostrava – podporované bydlení
JINAK o. p. s.
Komunitní plánování Statutárního města Opavy
Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě
Marianum p. o.
Mens Sana Ostrava – podporované bydlení
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
Nadace rozvoje občanské společnosti
Opavanet
OPTYS spol. s r. o.
Petr Knopp - RESCUE SERVICE
Psychiatrické ambulance v Opavě, Hrabyni a Hlučíně
Psychologické ambulance v Opavě a Hlučíně
Slezská univerzita v Opavě
Spirála o. p. s.
Statutární město Opava
Úřad práce ČR
Základní škola a praktická škola Opava
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Fyzické osoby
Ing. Lukáš Havlásek
Ivana Džemlová
Jan Palyza
Jan Weiss
Jana Kožialová
JUDr. Tomáš Doležal
Mgr. Ivona Országová
Markéta Bednářová
Magdaléna Grimová
Michal Ihnát (PC servis Rýmařov)
Sylva Čečmanová
Mgr. Darina Nováková
Mgr. Nina Grossmannová
Mgr. Karin Martiníková
Mgr. Kateřina Slováčková
Mgr. Vladimíra Klíčová
Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.
MUDr. Petr Taraba
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Sponzoři a dárci
Právnické osoby
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
GIVT.cz s. r. o.
Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
Slezská univerzita v Opavě
Poděkování za poskytnutí zvýhodněných cen výrobků a služeb potřebných pro aktivity našich sociálních nebo souvisejících služeb, či
realizovaných akcí také patří ﬁrmám Catler, SEMPER CORPORATION, s.r.o. a Multikino CINESTAR Opava.
Fyzické osoby
Alexandra Taylor
Bc. Martin Skorunka
Dagmar Fischerová
Dana Bialá
Ing. Dušan Halama
Ing. Václav Klapetek, Ph.D.
Jaromír Chmel
JUDr. Tomáš Doležal
Marcela Zápotoková
Mgr. Jana Válková
RSDr. Miroslav Opálka
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Zpráva o hospodaření
2016 2016
Zpráva o hospodaření

46

ANIMA VIVA z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016
Finanční partneři pro rok 2016

Udržitelnost projektu (CZ.1.01./3.2.00/05.00070) Optimalizace sítě
služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji
Program na zajištění dostupnosti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016. Dotace ve výši 1 034 516 Kč byla poskytnuta na podporu služby Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace
(reg. č. 5587445). Číslo smlouvy: 02243/2016/SOC
Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 ﬁnancovaném z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. Dotace ve výši
1 875 000 Kč byla poskytnuta na podporu služeb Centrum ANIMA
Opava – sociální rehabilitace (reg. č. 5587445) a Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509). Číslo smlouvy: 01184/2016/SOC
Program na podporu ﬁnancování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně protidrogové politiky kraje na rok
2016. Dotace ve výši 160 000 Kč byla poskytnuta na podporu služby Sociální poradna ANIMA VIVA (reg. č. 8840509). Číslo smlouvy:
03868/2016/SOC
Program realizace speciﬁckých aktivit Moravskoslezského krajského
plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
na rok 2016. Dotace ve výši 133 700 Kč byla poskytnuta na realizaci projektu „Podpora OZP zaměstnanců zahradní a úklidové čety při
KC Liptovská“. Číslo smlouvy: 00671/2016/SOC

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města
Opavy. Dotace ve výši 97 000 Kč byla poskytnuta na podporu služby
odborné sociální poradenství – Sociální poradna ANIMA VIVA z. s.
(reg. č. 8840509). Číslo smlouvy: *MMOPP009GAV
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Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy. Dotace ve výši 200 000 Kč byla poskytnuta na podporu
projektu „Chráněné zaměstnávání OZP v ANIMA VIVA z. s.“. Číslo
smlouvy: *MMOPP009FZEF*
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města
Opavy. Dotace ve výši 40 000 Kč byla poskytnuta na podporu programu „Životní prostředí a EVVO 2016“. Číslo smlouvy: *MMOPP00CWSEO*

Úřad práce ČR poskytl v roce 2016 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., § 76.

Děkujeme všem ﬁnančním partnerům za podporu!
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Poděkování
~ Všem, kteří v roce 2016 přispěli k zachování služeb, které poskytujeme.
~ Všem, kteří nás podpořili v naší práci, protože chápou její smysl.
~ Všem, kteří nám v roce 2016 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 2017!

2002–2017: 15 let od založení ANIMA VIVA z. s.
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www.animaviva.cz
www.facebook.com/animaopava
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!
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