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

Matka Tereza
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Slovo úvodem 
 
 

“Koukám, jak ten čas letí…“ zpívá Václav Neckář  
v jedné ze svých písní a já musím přiznat, že koukám s ním  
a při tom navíc nevěřícně kroutím hlavou, protože rok 2014 
uplynul jako voda v řece a Vy dnes držíte v rukou souhrn běhu 
času a událostí v ANIMA VIVA o.s., který je dnes již minulostí.  

Jednotlivé dny, týdny a měsíce byly splétány jako nitky 
v jednu velkou pavučinu s třemi sty padesáti šesti pomyslnými 
očky, na kterých si můžeme směle představit kapky rosy, co 
by události a příběhy, které jsme společně se zaměstnanci  
a klienty ANIMA VIVA o.s. v roce 2014 prožili.  

Když si představíte, že některá vlákna pavučin jsou 
údajně pevnější než kevlarová vlákna, která se používají  
do neprůstřelných vest a ochranných oděvů, není pochyb  
o tom, že služby poskytované zaměstnanci ANIMA VIVA o.s. 
lze právem považovat sice za menší, za to však kvalitní  
a pevná vlákna oné velké sítě sociálních služeb nejen  
na území Statutárního města Opavy, ale rovněž na území 
celého Moravskoslezského kraje. 

Možná Vám tato moje slova mohou znít poněkud 
sebevědomě, či nabubřele. Opak je pravdou. Se vší pokorou  
a úctou k práci všech svých kolegyň v přímé péči si za těmito 
slovy stojím, protože zde nepředkládám pouze můj subjektivní 
názor, či pokus o sebevědomou prezentaci organizace,  
ale vycházím především z reakcí a ohlasů našich klientů,  
ze zpětných vazeb jejich blízkých, praktikantů, stážistů  
a dalších spolupracujících subjektů, z prokazatelných a lehce 
ověřitelných oficiálních dat a příkladů dobré praxe našich 
služeb, ale také z oficiálních výsledků kontrol, které u nás  
v uplynulém roce proběhly. 

Jsem si vědoma, kolik poctivé práce a úsilí zaměstnanci 
ANIMy po celý rok vynakládají, aby se ctí a poctivě dostáli 
poslání a cílům naší organizace, všem požadavkům zákonů  
a vyhlášek, povinného výkaznictví, statistických výkazů, či 
úkolů zadavatelů. A to bez ohledu na to, zda se jedná o úkoly 
smysluplné, či úkoly tzv. „pro potěchu úřednických šimlů“. Při 
tom všem s pochopením a s úsměvem na tváři naslouchají 
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klientům, poskytují jim podporu a pomoc při řešení jejich 
starostí a problémů, trpělivě je provázejí na jejich cestě  
za lepší kvalitou života. 

Častokrát slýchávám z úst laické veřejnosti:“ Toto 
bych nemohl/a dělat…“ nebo „To musí být stresující  
a vyčerpávající…“. A také: „Jak se při tom všem ještě můžete 
usmívat?“. ANO, je pravdou, že práci pracovníka v pomáhajících 
profesích nemůže dělat kdokoliv i z toho důvodu, že tato práce 
zkrátka JE náročná a mnohdy vyčerpávající, zároveň však je 
obohacující školou života, či zkouškou pevnosti a stability 
žebříčku hodnot pro toho, kdo ji vykonává. A to nejen díky 
vymezení cílové skupiny klientů. 

Po odborných pracovnících v sociálních službách je 
vyžadováno, že mají pracovat v souladu se zákonem, etickým 
kodexem a standardy kvality sociálních služeb, vůči klientům 
mají jednat citlivě a ohleduplně, tzv. s jemností pavučinky, 
zároveň však často musí mít vlastnosti kevlarových vláken. 
Myslím teď obecně především na pracovníky malých  
i středních nestátních neziskových organizací, kteří se každým 
rokem potýkají s tím, zda jejich zaměstnavatel bude, či 
nebude finančně podpořen z elementárních veřejných zdrojů, 
zda podpora bude na půl roku, nebo na celý rok. Přičemž 
konečný result „vyšší moci“ přichází mnohdy až v polovině 
roku, takže „provozní teplota“ stoupá do horečnatých stavů 
nebezpečných pro normální, resp. běžné a klidné pracovní 
podmínky. Nadační a grantové výzvy jsou veskrze směřovány 
na rozvojové aktivity, jejich zaměření ani mnohdy nepokrývá 
celé spektrum cílových skupin. Evropské dotace pro změnu 
sice dodají lesk a úlevu s chvílí existenční jistoty, nicméně NA 
CHVÍLI. Takže se vcelku přirozeně nabízí, že případné 
poznámky některých „osvícených“ na adresu neziskovek  
a jejich schopnosti tzv. „zdravě“ fungovat v základním režimu 
na bázi více zdrojového financování lze v dané chvíli  
s odžitými zkušenostmi jen těžko akceptovat jako dobrou  
radu nebo doporučení. Nejednomu zaměstnanci NNO tak  
v takovýchto situacích nezbývá, než si pomyslně zapnout 
kevlarovou vestu až ke krku, napočítat do deseti a v duchu 
zapět „Don't worry be happy“ od Bobbyho McFerrina. A to 
pěkně nahlas. Přičemž je žádoucí, aby nezapomněl na to, aby 
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se jeho momentální rozpoložení neodrazilo na přímé práci  
s klientem. To by, věru, nebylo známkou profesionálního 
přístupu. 

Proto nevidím nic špatného na tom, když nahlas 
vyjádřím to, o čem jsem přesvědčena, že je pravda. ANIMA 
má štěstí na pracovníky přímé péče a díky jejich obětavé 
práci, odborné erudici a osobnostnímu nastavení se může bez 
ostychu řadit k těm menším, avšak kvalitním a klienty 
vyhledávaným, poskytovatelům sociálních služeb v našem 
městě a potažmo i v našem kraji, byť u typu služeb, které 
ANIMA VIVA o.s. poskytuje, je nabídka vcelku pestrá  
a potencionální klient nemá nouzi o výběr poskytovatele. O to 
víc nás těší a motivuje neustálý zájem klientů o naše služby  
a návazné aktivity.  

Podpora služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s. tak 
rozhodně není a nikdy nebyla tzv. marnou investicí. V souvislosti 
s tím bych na tomto místě ráda, upřímně a z celého srdce, 
poděkovala všem, kteří sdílí tento názor, protože nás již  
za léta našeho působení dobře znají a věří naší práci, chápou 
její smysl, přínos pro klienty a pro společnost, dlouhodobě nás 
podporují, či s námi spolupracují.  
 Věřím a mám naději, že nám svou přízeň, důvěru  
a podporu zachovají nejen v tomto, ale i v budoucím období. 
 
S úctou a přáním všeho dobrého 
 
 
 
Bc. Hana Brňáková 
Statutární zástupkyně ANIMA VIVA o.s. 
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Základní údaje o organizaci 
 
 
Registrace MV: 29. 4. 2002  
   č. reg. VS/1-1/50 054/02-R 
   právní forma – spolek 
   (dříve občanské sdružení) 
   IČO 265 91 014 
 
Bankovní spojení: ČSOB – Poštovní spořitelna 

číslo účtu 179499330/0300 
 
Sídlo:   Liptovská 21, Opava 6, 747 06 
Web:   http://www.animaviva.cz 
 
Orgány sdružení: Valná hromada  

Výbor sdružení 
Revizní komise 

 
Statutární zástupce:  Bc. Hana Brňáková  
 
Výbor sdružení 2014: Bc. Hana Brňáková  
   Mgr. Petra Tesařová, DiS. 
   Bc. Kateřina Jedličková, DiS.  
 
 
Revizní komise 2014: Renata Stružová  

Jana Kramolišová  
 
Vedení účetnictví 2014: Dasoli s.r.o. 
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Organizace ANIMA VIVA o.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 o.s. mezi registrované 
poskytovatele sociálních služeb s působností na území 
Moravskoslezského kraje. Svá pracoviště má v Opavě  
a zaměřuje se na tyto 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 o.s. Podporují dodržování etického 
přístupu k uživatelům služby a usnadňují jejich návrat  
do přirozeného společenského prostředí. 
 
Jedná se o tyto zásady: 

 
 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 
 

 osoby s chronickým duševním onemocněním – jedná 
se o okruh psychóz, afektivních poruch, neuróz, 
případně přetrvávajících psychických problémů, 

 osoby s lehkým nebo středně těžkým mentálním 
postižením, 

 osoby se zdravotním postižením, 

 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 o. s. 

 
 sociální rehabilitace  

středisko Centrum ANIMA Opava – sociální 
rehabilitace 
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Oblasti působení a pracoviště 
 
 
Opava Centrum ANIMA Opava – sociální 

rehabilitace 
   Liptovská 21 

747 06 Opava 6 
od 23. 9. 2014 z důvodu celkové 
rekonstrukce objektu 
Přemyslovců 16/32 
747 07 Opava 
 

 
   Sociální poradna ANIMA VIVA o.s.  
   areál Slezské nemocnice v Opavě 
   Olomoucká 86 
   746 01 Opava - předměstí 
   od 10. 3. 2014 
   Klášterní středisko – Franciscaneum 
   Sušilova 1 

746 01 Opava - předměstí 
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Pracovníci organizace  
 
 
Na činnosti ANIMA VIVA o. s. se v roce 2014 podílelo celkem  
6 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, 18 osob se 
zdravotním postižením bylo zaměstnáno na zkrácený pracovní 
úvazek a 4 externí zaměstnanci s námi spolupracovalo formou 
DPP. Účetnictví organizace a právní poradenství pro uživatele 
byly zajištěny externí službou. 
 
Vzdělání zaměstnanců na HPP (pracovníci přímé péče  
a vedoucí zaměstnanci): 

 5 zaměstnanců je VŠ vzdělání 
 1 zaměstnanec má SŠ vzdělání, doplněné o kurz 

pracovníka v sociálních službách 
 
Všichni pracovníci přímé péče splňují požadavky na vzdělání 
dané zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 
 
Do činnosti ANIMA VIVA o.s. v roce 2014 bylo dále zapojeno  
7 dobrovolníků a 5 praktikantů/stážistů.  
 
Pracovní rehabilitaci – přípravu k práci ve spolupráci s ÚP 
Opava v roce 2014 vykonávaly celkem 3 osoby se zdravotním 
postižením za účasti pracovní asistence v Arboretu Novém 
Dvoře a v projektu Nadace OKD „pracovní a sociální 
rehabilitace pro pokročilé“ bylo formou DPP zapojeno 6 osob 
se zdravotním postižením na pracovištích našich partnerů 
(Arboretum Nový Dvůr a Kavárna Fajne Kafe). Tyto projekty 
spolu se sociální rehabilitací zaměřující se na nácvik 
pracovních dovedností byly startovní čárou pro 12 osob se 
zdravotním postižením, které byly v průběhu r. 2014 následně 
zaměstnány na podporovaných pracovních místech ve 
spolupráci s projektem Centra pro zdravotně postižené „Na 
trhu práce máme své místo“. 
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Vedoucí pracovníci 
 
Ředitelka a statutární zástupce 
Bc. Hana Brňáková 
Tel. 731177812, email: manazer.opava@animaviva.cz 
 
Vedoucí služby Centrum ANIMA Opava 
Bc. Kateřina Jedličková 
Tel. 739 404 488, email: centrum.opava@animaviva.cz 
 
Vedoucí služby Sociální poradna 
Mgr. Petra Tesařová, DiS. 
Tel. 739 404 544, email: poradna@animaviva.cz 
 

Další pracovníci 
 
Pracovníci přímé péče 
Bc. Pavla Premusová, sociální pracovnice a terapeutka 
sociální rehabilitace (do 30. 11. 2014) 
Mgr. Pavlína Halamová, DiS. (DPP) 
Jana Bělešová – sociální a pracovní asistent 
Mgr. Vratislava Musilová – sociální a pracovní asistent, 
aktivizační pracovník 
 
Pomocní provozní pracovníci  
Bc. Renáta Stružová 
Danuše Pavelková 
Šárka Valušková 
Lukáš Lebeda 
Pavel Sznapka 
 
Externí spolupracovníci 
Mgr. Darina Nováková, externí psycholog 
Mgr. Libor Kundrata, externí psycholog 
Mgr. Michal Nosek, externí právník 
Mgr. Nina Grossmannová, supervizorka 
 



ANIMA VIVA o.s.   

14 
 

Praxe studentů 
 
V roce 2014 jsme stejně jako v předcházejících obdobích 
umožnili praxi studentům vysokých škol či stážistům, 
účastníkům rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních 
službách. V roce 2014 to bylo celkem 5 osob. Zájem ze strany 
praktikantů je zejména o absolvování praxe při poskytování 
služby sociální rehabilitace. Praxe probíhá pod vedením 
našich odborných pracovníků. Počet zájemců o praxe roste, 
naše kapacity jsou omezené. Proto si zájemce o praxe  
v našem zařízení vybíráme. Máme zájem o takové studenty, 
kteří projeví opravdový zájem o obor, a kteří chápou, že praxe 
pro ně není jen jednou z nutných povinností, jak získat 
zápočet v daném semestru, ale především zkušenost pro 
budoucí uplatnění, případně cenný zdroj informací pro 
zpracování diplomových prací. Na závěr praxí nás rovněž 
zajímá zpětná vazba našich praktikantů, která i pro nás může 
být zdrojem cenných informací, podnětů a návrhů na zlepšení. 
Zpětná vazba ze strany praktikantů a stážistů za rok 2014 je 
pozitivní, s průběhem praxe (stáže) i přístupem zaměstnanců 
organizace byli spokojeni. Většina zúčastněných by na službách, 
které organizace poskytuje, nic neměnila, jevila se jim  
jako dostatečně rozsáhlá, přesto se objevil jeden návrh  
na rozšíření o terénní službu v domácnosti uživatelů. Tímto 
návrhem se budeme zabývat v příštím období. 
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Události a změny v roce 2014 
 

 Vznik hudebně vokálního souboru TRIO ANIMA 

V únoru 2014 došlo k setkání tří kytaristů z řad dobrovolníků, 
sympatizantů a klientů organizace. Důvodem setkání byla 
příprava k nacvičení hudebního vystoupení k příležitosti oslavy 
významného životního jubilea, 80. narozenin, zakladatelky, 
aktivní členky sdružení a „dobré duše“ ANIMY, paní 
Magdalény Grimové. Vystoupení se povedlo a bylo důstojnou 
součástí této akce. Datum prvního oficiálního vystoupení se 
tak stalo oficiálním vznikem hudebně vokálního seskupení 
našeho sdružení, které si začalo říkat TRIO ANIMA.  
Trio působí pod vedením Mgr. Vratislavy Musilové a jeho 
členy dále jsou Mgr. Jana Poláchová a Jan Hon.  
V repertoáru TRIa ANIMA jsou písně z žánru folk a country, 
ale rovněž vlastní autorské skladby, kdy autorkou textů  
a hudby je Mgr. Jana Poláchová. 
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       TRIO ANIMA 

 

 
 

Stěhování sociální poradny 

Sociální poradna ANIMA VIVA o.s. se započetím výstavby 
nové interny v roce 2013 přestěhovala do nových, 
bezbariérových prostor v areálu Slezské nemocnice. Jednalo 
se o prostory v areálu budovy vrátnice SNO. Avšak z důvodu 
deklarované potřeby využití těchto prostor Slezskou nemocnicí 
v Opavě ke komerčním účelům, jsme byli nuceni najít pro 
poskytování této služby opět nové prostory. Štěstí nám přálo  
a Sociální poradna byla od 10. 3. 2014 otevřena v nových 
prostorách „klášterního střediska“ na adrese Sušilova 1,  
746 01 Opava. Pacienti psychiatrické nemocnice k nám mají 
stále blízko a ještě blíže k nám mají pacienti psychiatrických 
ambulancí, které sídlí ve vedlejším křídle „klášterního 
střediska“. 
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Den sociálních služeb 2014 

Den sociálních služeb se nesl v duchu prvního veřejného 
vystoupení TRIA ANIMA. Prezentovány byly výrobky 
související s nácvikem pracovních a sociálních dovedností  
a to zejména související s kavárenským provozem. Osvědčená 
spolupráce s „Fajnym Kafem“ přinesla návštěvníkům našeho 
stánku výbornou kávu a našim uživatelům nové zkušenosti  
a prezentaci naučených dovedností.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Září 2014 aneb „KULOVÝ BLESK v Centru ANIMA Opava“ 

 
ANIMA VIVA o.s. je partnerem Statutárního města Opavy při 

realizaci projektu CZ.1.10/2.1.00/31.01535 Rekonstrukce 
Komunitního centra Liptovská, financovaného z Regionálního 
operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013  
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a částečně z rozpočtu Statutárního města Opavy. Dle 
harmonogramu projektu došlo koncem září 2014 k přestěhování 
Centra ANIMA Opava do náhradních prostor pro poskytování 
služby sociální rehabilitace z důvodu celkové rekonstrukce 
stávající budovy na Liptovské ulici. Nutno podotknout, že se 
jednalo o vcelku logisticky náročnou akci v historii ANIMY, 
kterou jsme společným úsilím jak zaměstnanců ANIMA VIVA 
o.s., partnera – Statutárního města Opavy (odbory: Rozvoj 
města a strategického plánování, Odbor majetku města), tak 
spolupracujících subjektů zdárně zvládli. Zvláštní poděkování 
patří pracovníkům firmy KOŠÁREK za jejich vysoce 
profesionální přístup a pracovní nasazení po celou dobu této 
akce. 
Stěhování z Kylešovic do Jaktaře bylo největší změnou roku 
2014, kdy následně od 23. 9. 2014 byla klientům služba 
sociální rehabilitace poskytována v náhradních prostorách  
na adrese Přemyslovců 16/32, 747 07 Opava. 

 
 

 

VELKÁ ŘÍJNOVÁ... návštěva poslanců Parlamentu České 
republiky v ANIMA VIVA o.s. 

Zhruba týden po přestěhování do náhradních prostor jsme  
1. října 2014 přivítali na půdě ANIMA VIVA o.s. Výbor pro 
sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Členové výboru pod vedením jeho předsedy, pana Jaroslava 
Zavadila, navštívili v rámci svého výjezdního zasedání  
v Moravskoslezském kraji, mimo jiné instituce, také nestátní 
neziskové organizace poskytující sociální služby. Na území 
Statutárního města Opavy, kromě zaměstnanců a představitelů 
Charity Opava, měli tu čest setkat se s poslanci  
a poslankyněmi také naši zaměstnanci a uživatelé služeb. 
Jednalo se o mimořádnou událost v historii ANIMA VIVA o.s.  
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Ačkoliv jsme zprvu byli nervózní z toho, že tak vzácnou 
delegaci nevítáme tzv. v „našem domácím“ prostředí, ale  
v náhradních prostorách, nakonec se potvrdilo, že jakékoliv 
setkání stojí především na tom, kdo se ho účastní a jak si 
zúčastnění porozumí a najdou společnou řeč. 

Členy výboru přivítalo na půdě ANIMA VIVA o.s. svým 
hudebním vystoupením TRIO ANIMA. Odborní zaměstnanci 
představili sociální a související služby, které ANIMA VIVA o.s. 
poskytuje. Zároveň jsme využili možnosti setkání, abychom 
společně diskutovali také legislativní záležitosti, či problémy, 
se kterými se v praxi potýkáme, a na které mohou narážet  
i další poskytovatelé služeb nejen v rámci Moravskoslezského 
kraje. 

Poslance a poslankyně jsme seznámili s projekty, které 
realizujeme, či na kterých participujeme a hodláme realizovat 
v budoucím období. Dostalo se nám pozitivní zpětné vazby  
a ujištění o tom, že přítomní poslanci a poslankyně nemají 
nejmenších pochybností o profesionalitě naší práce a jejímu 
významu pro soby se zdravotním postižením. To nás velmi 
potěšilo a povzbudilo do další práce. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1  Uvítání předsedy SV PS PČR, J. Zavadila 
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Obr. 2 TRIO ANIMA hraje a zpívá poslancům PS PČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Klientky chystají občerstvení pro vzácnou návštěvu 
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Služba sociální rehabilitace poskytovaná na pracovišti 
Centrum ANIMA Opava byla od září 2014 rozšířena o „Klub 
šikovných rukou“. Jde o nácvik pracovních dovedností 
zaměřený na manuální zručnost a nácvik jemné motoriky, 
soustředění a trénink vytrvalosti. Uživatelé služby se v rámci této 
aktivity seznámili s možností dalšího zpracování novinového 
papíru, jehož přidanou hodnotou jsou ozdobné výrobky. Tyto 
výrobky chceme nabídnout k prodeji široké veřejnosti s cílem 
zvednout sebevědomí uživatelům naší služby, udělat radost 
případným kupujícím z kvalitní ozdoby, jejichž zakoupením 
podpořili správnou věc a v neposlední řadě alespoň částečně 
saturovat náklady na aktivitu vlastní činností.  

Za podpory dotace Statutárního města Opavy a ve spolupráci 
s Centrem pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje 
(v projektech „Společně k pracovnímu uplatnění“ a „Na trhu 
práce máme své místo“), jsme v roce 2014 zaměstnali celkem 
18 z našich uživatelů, osob se zdravotním postižením  
na podporovaných pracovních místech. 

S koncem roku 2014 byl ukončen rovněž Individuální projekt 
Moravskoslezského kraje, ve kterém bylo pracoviště  
Centrum ANIMA Opava zapojeno od května 2013. Finančně 
byl dotován Evropskou unií v rámci projektu 
CZ.1.04/3.1.00/05.00070 s názvem Optimalizace sítě služeb 
sociální prevence v Moravskoslezském kraji. Při závěrečné 
kontrole, která byla provedena v prosinci pracovníky 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, bylo zjištěno, že 
Centrum ANIMA Opava splnilo v průběhu projektu všechny 
stanovené povinnosti a nebyly shledány žádné nedostatky.   
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Pracoviště ANIMA VIVA o.s. 
  

Centrum ANIMA Opava 
 

  

  

  
  

Adresa: 
Liptovská 21 
747 06 Opava 

 
 

 
 
od 23. 9. 2014 
Přemyslovců 16/32 
747 07 Opava 
 
 
Telefon: 553 034 600 

Mobil: 739 404 488 

Provozní doba: Po – Pá, 8:00 – 16:30 hod. 

E-mail: centrum.opava@animaviva.cz 

  

  
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. 
 

mailto:centrum.opava@animaviva.cz
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Statistické údaje o sociální rehabilitaci za rok 2014  
 
Počet uživatelů: 60 
Počet intervencí: 5 502 
Počet kontaktů: 1 297 
Návštěvnost: 2 817 
 
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 návyků a nácvikem výkonu běžných, pro 
samostatný život nezbytných, činností alternativním způsobem 
využívajícím zachovaných schopností, potenciálu a kompetencí. 
 
V rámci sociální rehabilitace byly v roce 2014 poskytovány tyto 
činnosti a aktivity: 
 
Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, 
soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 
začleňování: 

 nácvik obsluhy běžných 
zařízení a spotřebičů, 

 nácvik péče o domácnost 
(nakupování, vaření, úklid, 
šití, praní a žehlení prádla, 
práce na zahradě), 

 nácvik obsluhy a přípravy 
nápojů, 

 nácvik pracovních doved-
ností k získání či udržení 
zaměstnání, 

 potřebných k úředním 
úkonům, 

 nácvik pohybu a orientace. 
 
 

Obr.: Nácvik vaření – 
provedení dílčího úkonu 
samostatně bez pomoci a 
jen s dohledem pracovníka 
přímé péče. 
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Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

 doprovody klientů, 
 nácvik schopností využívat dopravní prostředky, 
 nácvik komunikace, 
 nácvik chování ve společenských situacích. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.: Nácvik schopností využívat dopravní prostředky 

 
 
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 
 
Vzdělávací a aktivizační činnosti (upevňování motorických, 
psychických a sociálních schopností a dovedností): 

 nácvik PC dovedností, 
 výuka angličtiny – s důrazem na obnovu a posílení 

kognitivních funkcí, 
 trénink kognitivních funkcí (procvičování paměti, 

pozornosti, logického myšlení, vyjadřovacích  
a zrakově-prostorových schopností, porozumění 
informacím), 

 nácvik jemné motoriky, 
 návštěvy společenských akcí, výlety. 
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Jak pomáháme  

Sbíráme víčka pro Lukáše Jendrůlka 
 
Na podnět naší kolegyně paní Jany Bělešové a ve spolupráci 
s majitelkami naší partnerské minikavárny FAJNÉ KAFE,  
Ing. Zuzanou Poláčkovou a Vendulou Kociánovou, jsme  
se v roce 2014 zapojili do sbírání plastových víček pro 
Lukáška Jendrůlka, chlapce, který pro své zdravotní postižení 
potřebuje intenzivní rehabilitaci 
v Lázních Klimkovice.  
 
Zkontaktovali jsme se  
s blízkými osobami Lukáška  
a zřídili jsme v Centru ANIMA 
Opava na Liptovské ulici  
v Kylešovicích jedno z dalších 
oficiálních sběrných míst. Do 
akce jsme zapojili nejen naše 
zaměstnance, ale také naše 
klienty, kteří tak sami mohli 
přispět někomu, kdo potřebuje 
pomoc a podporu obdobně 
jako oni. 
 
Informaci o podpoře Lukáška 
jsme šířili i v rámci pracovních 
skupin Komunitního plánování sociálních a souvisejících 
služeb na území statutárního města Opavy a jsme rádi, že se 
k našemu snažení přidali školáci, pedagogové a rodiče ZŠ 
Dvořákovy sady Opava a taky Bc. Bohdana Turečková  
s kolektivem pracovnic pobočky ÚP ČR v Opavě.  

 
Všem, kteří se zapojili s námi do pomoci Lukáškovi, 

děkujeme! 
 

Ve sběru víček hodláme pokračovat také v roce 2015. 
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Zpětná vazba klientů  

V čem mi docházení do sociální rehabilitace Centra ANIMA Opava
 pomohlo/pomáhá?

74%

81%

44%

41%

33%

56%

41%

37%

37%

15%

41%

33%

19%

19%

Zlepšily se vztahy v naší rodině (lépe si rozumíme, více mě uznávají).

Změnil se můj pohled na mne samotného (více si věřím, znám svou cenu)

Našel jsem si práci

Mám pravidelný režim.

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

Umím lépe využívat svůj volný čas.

Chodím více ven

Naučil jsem se lépe spolupracovat s ostatními lidmi.

Lépe komunikuji s ostatními lidmi

Jsem samostatnější

Zlepšil se můj psychický stav

Zjistil jsem, jaké jsou moje schopnosti a v čem jsem dobrý.

Naučil jsem se něco nového

Našel jsem zde nové přátele
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Akce a výlety konané v roce 2014  
 
Vycházka za uměním po opavských galeriích (březen) 
Velikonoční komunita (duben) 
Výlet za vodníkem Slámou do Lhoty u Opavy (červenec) 
Výlet na kolech do Úvalna na rozhlednu (srpen) 
Oslava 12. výročí založení ANIMA VIVA o.s. (září) 
Vyrob si své srdce z papíru (září) 
Okružní cesta po opavských galeriích (listopad) 
Výroba adventních věnců (listopad) 
Návštěva adventní výstavy na Zemědělské škole (listopad) 
Turnaj v bowlingu (prosinec) 
Pečení vánočního cukroví (prosinec) 
Výroba vánočních ozdob a přání (prosinec) 
Vánoční komunita (prosinec) 
 
 

                                    

Výlet k „Vodníku Slámovi“ 

 

Na cestě za kulturou 
 
 
 

  
                    Vyrábíme kraslice...  
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Několik příspěvků klientů… 
Názory klientů byly získány prostřednictvím anonymních 
dotazníků spokojenosti se službou za rok 2014. 
 

Cílová skupina osob s mentálním postižením: 
 

Co se Vám v Animě líbí? 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

vaření (děláme 
cukroví, buchty, 
špagety, placky, 
čočku) 

  líbí se mi 
všechno 

chození 
na výlety 

můžu jít v Animě 
na počítač 

učím se, 
kde je co 
ve městě 

v Animě jsou 
na mě hodní 

líbilo se mi 
vánoční 
posezení 
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Cílová skupina osob s chronickým duševním onemocněním  
a jiným zdravotním postižením: 
 

Za co byste pracovníky ANIMA VIVA o.s. pochválili? 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

za profesionalitu 
a důvěryhodnost 

 

za snahu 
maximálně 
pomoci a poradit 

za ochotu 
vyslechnout 
problémy  
a obavy 

jsou hodní  
a umějí 
naslouchat za lidský 

přístup  
ke klientům 

za vstřícnost  
a chování, které 
jsou vynikající 

nešetří 
chválou 

udělají si 
kdykoliv čas  
na řešení mých 
problémů 

za jejich shovívavost, 
podporu a aktivitu – 
děkuji všem terapeutům 
za jejich práci 

za vlídný 
přístup  
a pochopení  

za dobrý přístup 
ke klientům 

všichni jsou 
ochotní 
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Sociální poradna  
 
 
 
 
 
 

Adresa: 
Sušilova 1 
746 01 Opava 
(„Klášterní středisko“) 
 
Tel. 553 766 684, Mobil: 739 404 544 

Provozní doba:  Pondělí a středa: 9 – 12 a 13 – 16 hod. 

Čtvrtek 14 –16 hod. (individuální podpůrné 

psychoterapie) 

 Pátek 9 – 12 a 13 –14 hod. (doprovody,  

 na objednání) 

E-mai: poradna@animaviva.cz 
 
Posláním Sociální poradny ANIMA VIVA o. 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.   
 
Cílová skupina 
Poradenství je určeno pacientům hospitalizovaným   
i 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. 
 
 

mailto:poradna@animaviva.cz
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Poradenství v roce 2014 bylo poskytováno ambulantně dle 
stanovené provozní doby. V březnu jsme se přestěhovali  
z areálu nemocnice do budovy Klášterního střediska  
na ulici Sušilova. Dostupnost služby z areálu Slezské 
nemocnice, Psychiatrické nemocnice v Opavě a místních 
psychiatrických ambulancí zůstala zachována.  
 
Službu poskytovala jedna sociální pracovnice, zároveň 
vedoucí poradny. Poradenství je poskytováno anonymně  
a klienti mohou přijít i bez objednání.  
 
Od července 2014 jsme rozšířili ambulantní službu o terénní 
formu pracovního poradenství – podporované zaměstnávání.  
 
Terénní formu – pracovní a sociální asistenci klientům se 
zdravotním postižením na podporovaných pracovních místech 
poskytovala jedna pracovnice v sociálních službách.  
 
 

Statistické údaje o poskytnutém poradenství v roce 2014 
 
Sociální poradna (ambulantní forma služby) 
 
Počet klientů 121 
Noví klienti 61 
Počet návštěv a kontaktování  561 
Celkem kontakty (10 až 30 min.) 377 

Celkem intervence (jednání  30 min.) 633 
 
Podporované zaměstnávání OZP (terénní forma služby) 
 
Počet klientů na pracovních místech 10 
Počet návštěv na pracovištích  124 

Celkem intervence (jednání  30 min.) 1 152 
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V r. 2014 jsme poskytovali poradenství: 
 
– v oblasti sociálně-právní  

(také s využitím externího právního poradce) 
 

– pracovní poradenství  
(poradenství v pracovně-právní problematice, poradenství 
spojené s hledáním vhodného zaměstnání, pomoc se 
sestavením životopisu a kontaktováním zaměstnavatele, 
včetně podporovaného zaměstnávání a přípravy k práci 
osob se zdravotním postižením) 

 

– 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) 

 

– podpůrné individuální psychoterapie 
 

– zprostředkování návazných služeb ANIMA VIVA o.s.  
 

– zprostředkování kontaktů a informací o navazujících 
službách jiných poskytovatelů sociálních služeb  
v Moravskoslezském kraji 

 

– pomoc při jednání s úřady, uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 

– v rámci Opavy a blízkého okolí doprovody  
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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Poradenství v roce 2014 – dle problematiky v % 

 
Co se v roce 2014 poradně podařilo 
 
– poskytnout konzultace a potřebné informace k nalezení 

řešení a překonání nepříznivé životní situace celkem  
121 osobám (z toho 71 ženám a 50 mužům) a umístit  
na podporované pracovní místo 10 z těchto osob 

– zvýšit informovanost u 61 nových klientů, opakovaně 
poskytnout konzultace a vést případovou práci  
u 60 stávajících uživatelů  

– ve spolupráci s úřadem práce Opava vyjednat pracovní 
rehabilitaci – přípravu k práci pro 4 nové uživatele, z toho 
3 ji úspěšně absolvovali a získali návazně podporované 
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pracovní místo v Arboretu Nový Dvůr u Opavy díky 
partnerství se Slezským zemským muzeem v Opavě. 
 

– účinná spolupráce s Mgr. Evou Náhlíkovou a Ing. 
Simonou Balázsovou z Centra pro zdravotně postižené 
MSK, a spolupráce s pí. Hanou Musilovou z Úřadu práce 
ČR, kontaktního místa v Opavě, v otázkách pracovní 
rehabilitace a podpory zaměstnávání osob se zdravotním 
znevýhodněním 

 
– přestěhováním do blízkého „Klášterního střediska“ na 

Sušilově ul. udržet kontaktní místo poradny v dostupnosti 
Psychiatrické nemocnice a umožnit tak uživatelům řešit 
nepříznivou situaci již během hospitalizace nebo před 
jejím plánovaným ukončením 

 
  

– poskytli jsme informace a pomohli jsme zorientovat se  
v síti sociálních služeb uživatelům z celého 
Moravskoslezského kraje (54 % klientů bylo z Opavy  
a okolních obcí okresu, 17 % klientů z Ostravy, 12 %  
z oblastí Třinec /Frýdek-Místek /Karvinsko, 5 %  
z Novojičínska a 4 % z Krnova / Bruntálu); klienti z jiného 
kraje tvořili 3%, u 5% 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 pacientům celkem na 4 informačních 
komunitách 

 
 

– udržet spolupráci se dvěma psychology a poskytnout tak 
individuální podpůrné psychoterapie celkem 8 klientům 
poradny 
 

– zajistit externí právní poradenství poskytované 
 Mgr. Michalem Noskem, který pomáhá s řešením 
sociálně-právní problematiky klientů poradny od r. 2008, 
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– prezentovat se na Dni sociálních služeb v Opavě  
a na workshopu SEELIGHT představit princip 
podporovaného zaměstnávání v Sociální kavárně 
 

– aktualizovat letáky poradny a obnovit povědomí o aktuální 
nabídce ve všech psychiatrických a psychologických 
ambulancích v Opavě a Hlučíně 

 

Děkujeme za odbornou spolupráci a těšíme se na to, že bude 
trvat i v příštích letech. 
 
 

Podporované zaměstnávání 
 
    Kavárna Fajne Kafe v Opavě            Arboretum Nový Dvůr (SZMO) 
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Zpráva o hospodaření 2014  

VÝDAJE Kč 

A. Provozní náklady 574 385,00 

1. Vybavení (DHIM, DNHIM) 20 795,00 

2. Kancelářské potřeby 34 646,00 

3. Provozní režie 32 172,00 

4. Nájemné a služby s tím spojené 184 909,00 

5. Telekomunikační a poštovní služby 53 561,00 

6. Vzdělávání 11 685,00 

7. Cestovné 6 338,00 

8. Nákup zboží a služeb 195 715,00 

9. Ostatní výdaje 34 564,00 

B. Mzdové náklady 2 018 981,00 

1. Hrubé mzdy + zdravotní a sociální 
    pojištění zaměstnanců 

2 018 981,00 

VÝDAJE CELKEM 2 593 366,00 

 

PŘÍJMY Kč 

A. Příjmy z vedlejší činnosti 11 675,00 

B. Příjmy z reklamy a propagace 0,00 

C. Dotace, granty 2 566 807,00 

1. Dotace MPSV ČR, IP MSK, SMO  2 158 707,00 

    Nadace a granty (OKD) 34 511,00 

2. Příspěvky Úřadů práce  202 730,00 

3. Jiné příspěvky (CZP MSK) 170 859,00 

D. Členské příspěvky 900,00 

E. Dary  1 200,00 

F. Příjmy z úroků z vkladu 45,00 

  

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 5 826,00 
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V roce 2014 nás podpořili 
 

 
Služba sociální rehabilitace byla na pracovišti Centrum  
ANIMA Opava i v roce 2014 financována z dotací  
Evropské unie v rámci projektu CZ.1.04./3.2.00/05.00070  
s názvem Optimalizace sítě služeb sociální prevence  
v Moravskoslezském kraji. Projekt byl realizován v rámci 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadace OKD 
Nadace OKD podpořila částkou 100.000 Kč projekt  
č. 130110418 Sociální a pracovní rehabilitace pro 
pokročilé, který byl spolufinancován z prostředků Úřadu 
práce ČR. Projekt byl realizován od července 2013 do dubna 
2014 ve spolupráci s partnery Slezské zemské muzeum, 
Slezské divadlo a kavárnou FAJNE KAFE. Děkujeme! 
www.nadaceokd.cz 
 

http://www.nadaceokd.cz/
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Centrum pro zdravotně postižené 
Od září 2013 do dubna 2014 jsme byli zapojeni do projektu 
Společně k pracovnímu uplatnění. Jednalo se o projekt  
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
realizovaný Centrem pro zdravotně postižené v době  
1. 6. 2012 – 31. 5. 2014. Děkujeme! www.czp-msk.cz 
 
Kongregace – Klášterní středisko 
Od dubna 2014 využíváme nájemních prostor pro provozování 
pracoviště Sociální poradna. 
 
 

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 Opavy. Začátek realizace září 
2014. 

 

http://www.czp-msk.cz/
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Spolupráce v roce 2014 
 
 

Centrum pro zdravotně postižené MSK  

ČSOB, a.s. – Poštovní spořitelna 

DASOLI, s.r.o. 

GAPPAY s.r.o. 

Charita Opava 

Charita sv. Alexandra, Ostrava 

Kavárna Fajne Kafe  

Komunitní plánování města Opava 

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

KOŠÁREK – stěhovací služby 

Marianum, příspěvková organizace 

Mens Sana, Ostrava – podporované bydlení 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Nadace OKD 

OPTYS, spol. s r. o., Dolní Životice 

o.s. EKIPA 

Poradna při finanční tísni, o.p.s. Ostrava  

Psychiatrická nemocnice Opava 

Psychiatrické ambulance v Opavě, Hrabyni a Hlučíně  

Psychologické ambulance v Opavě a Hlučíně 

RESCUE SERVICE 

S.A.D. – sdružení azylových domů ČR 
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Slezské zemské muzeum Opava (Arboretum Nový Dvůr) 

Slezská nemocnice Opava 

Statutární město Opava 

Středisko krizové pomoci „Naděje“ Charity Opava 

Úřad práce ČR, krajské pracoviště Ostrava, kontaktní místo 
Opava 

 

 

Ivana Džemlová 

Magdalena Grimová 

manželé Němcovi 

Mgr. Ivona Országová 

Mgr. Michal Nosek 

Mgr. Nina Grossmannová 

Mgr. Libor Kundrata 

Mgr. Darina Nováková 

Miloslava Javornická 

MUDr. Petr Taraba 

Sylva Čečmannová 
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Poděkování 

ANIMA VIVA o.s. děkuje: 
 

Všem, kteří v roce 2014 přispěli k zachování služeb,  

které poskytujeme. 

 

Všem, kteří nás podpořili v naší práci,  

protože chápou její smysl. 

 

Všem, kteří nám v roce 2014 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. 

 
 

Další informace o nás najdete na: 

http://www.animaviva.cz 

https: //facebook.com/animaopava 

 




