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Motto: „Ten nejpomalejší, který neztratil cíl z o čí, jde stále 
ješt ě rychleji než ten, který bloudí bez cíle.“ 

Gotthold Ephraim Leasing 
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Slovo úvodem 

 
Milí přátelé, 
 
mám pocit, že ještě nedoschla tiskařská barva textu 

úvodního slova za rok 2010 a již mám rekapitulovat rok 2011. 
Pokud bych měla loňský rok k něčemu připodobnit, nejdříve mě 
napadá pojem „X-tá řada televizního seriálu“. V případě ANIMA 
VIVA o. s. se jedná již o řadu devátou. Ano, již devět let působí 
ANIMA VIVA o. s. na scéně poskytovatelů sociálních služeb  
na územích statutárních měst Opavy a Ostravy. Již devět let se 
těší stálému zájmu o služby, které nabízí osobám s duševním 
onemocněním, jejich rodičům, pečovatelům, či osobám blízkým. 
Jaká tedy byla devátá řada našeho „ANIMÁCKÉHO“ seriálu? 

 
Pokusím se Vám to v několika větách POVYPRÁVĚT  

a můžu Vás ujistit, že to každopádně nebyla žádná nuda! Hlavní 
představitelé (uživatelé našich služeb) si ve všech dvanácti dílech 
prožili spoustu jedinečných okamžiků, ať už to bylo poznávání 
prostředí našich služeb, zvykání si na rytmus a řád jednotlivých 
pracovišť, setkání s novými přáteli, poklidné a radostné chvíle při 
společných aktivitách, nové zkušenosti a zážitky, malá i větší 
osobní vítězství, ale i dramatické pasáže, které s sebou přináší 
jejich životní úděl, naštěstí vždy s dobrým rozuzlením. Šťávu  
a spád oné spleti rozličných a jedinečných životních příběhů 
bezesporu po celou dobu dodával a podporoval „filmový štáb“ 
našich pracovníků přímé péče. I tato linie příběhu ANIMA VIVA o.s. 
v roce 2011 byla jako každý rok v této „branži“ nabitá chvílemi 
napětí (zda budeme letos opět schopni dotočit celou sadu až  
do konce, zda nám neodejdou členové štábu třeba  
do Hollywoodských ateliérů…), ale i radosti, kdy díky náročné práci 
a trpělivosti štábu zazářily drobné hvězdičky i větší hvězdy. Celý 
štáb opět pracoval, jak nejlépe dovedl. Překonal dramatické chvíle 
natáčecích dnů a radoval se z každého byť drobného záběru, který 
se vydařil a to až do „ dotočné “, která se odehrála v podobě 
vánočních posezení s uživateli služeb na jednotlivých pracovištích.  
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Ačkoliv filmy a seriály typu „sociální služby“ nejsou 

v dnešní době zrovna produkčně nejatraktivnější, seriál ANIMY 
nakonec našel své producenty (zadavatele, dárce a příznivce), 
kteří mu svou podporou dali důvěru a šanci k realizaci deváté řady.  

 
Všem dárcům a podpůrcům patří dík především za to, že 

tak hlavně dali šanci zazářit všem malým i velkým hrdinům- 
uživatelům služeb ANIMA VIVA o. s.!  

Poděkování náleží rovněž všem pracovníkům za jejich 
profesionálně odvedenou práci v mnohdy náročných podmínkách 
natáčecích dní. 

 
 Přiznám Vám jedno osobní tajemství:…asi jsem na tomto 
seriálu opravdu závislá a moc si přeji, aby i v roce 2012, kdy tomu 
bude již deset let od vzniku ANIMA VIVA o. s., měly její služby 
stálou obec příznivců a producentů, abych se společně s uživateli 
služeb a svými kolegyněmi mohla opět těšit na pokračování 
tentokrát jubilejní desáté řady všech dvanácti dílů. 
 
 
 

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 – 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 2011: Bc.   Hana Brňáková 
 Mgr. Petra Tesařová, DiS. 
 Bc.   Pavla Premusová 
 Bc.   Blanka Nálepová (do 4/2011) 
 Mgr. Magdalena Holubová (do 7/2011) 
 Helena Křemenová, DiS. (od 7/2011) 
 
Revizní komise 2011: Bc. Kateřina Jedličková, DiS. 

Katka Morysová 
 
Vedení účetnictví 2011: Pavla Sojová, externě 
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Občanské sdružení ANIMA VIVA o.s vzniklo z iniciativy 
svépomocné organizace rodičů a pečovatelů o osoby  
s duševním onemocněním v dubnu 2002 pod původním 
názvem o.s. ANIMA OPAVA. 
 
Občanské sdružení ANIMA VIVA o.s. patří od roku 2007 mezi 
registrované poskytovatele sociálních služeb s působností  
na území Moravskoslezského kraje.  
Svá pracoviště má v Opavě a Ostravě a zaměřuje se na tyto 
oblasti: 
 

o sociální poradenství 
o sociální rehabilitaci 
o vzdělávání a volnočasové aktivity 
o podporu v zaměstnávání osob  

se zdravotním znevýhodněním  
 
 
Oblasti p ůsobení a pracovišt ě 
 
 
Opava    Centrum ANIMA Opava 
   Sociální poradna  
 
Manažerka  oblasti Opava  
Bc.  Hana Brňáková 
Tel.:  731 177 812, email: manazer.opava@animaviva.cz 
 
 
Ostrava   Klub Kafe Ostrava 
   Kafárna   
 
Manažerky oblasti Ostrava 
Mgr. Magdalena Holubová (do 7/2011) 
Helena Křemenová, DiS.   (od 7/2011) 
Tel.:  733 736 232, email: manazer.ostrava@animaviva.cz  
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Poslání a cíle sdružení  

Současným posláním sdružení ANIMA VIVA o.s. je: na území 
Moravskoslezského kraje poskytovat podporu lidem  
s duševním onemocněním a od srpna 2011 také s mentálním 
postižením, jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým  
v přijetí života s duševní nemocí či mentálním handicapem, 
pomáhat jim zvládnout zapojení se do běžného života  
a zamezit jejich sociálnímu vyloučení. 

Cíle sdružení  

o umožnit navazování sociálních kontaktů a vzájemnou 
podporu lidí se zkušeností duševního onemocnění nebo  
s mentálním postižením 

o zprostředkovat získávání a předávání informací o duševní 
nemoci či mentálním handicapu, jejich pochopení a přijetí 

o přispívat k pochopení a destigmatizaci duševního 
onemocnění a mentálního postižení směrem k veřejnosti 

o podílet se na rozvoji sítě sociální pomoci 

o aktivizovat sociální a pracovní schopnosti a dovednosti lidí 
s duševním onemocněním nebo mentálním handicapem 

o přispívat ke snížení rizika dekompenzace psychického 
stavu u obou cílových skupin 

 

Poskytované sociální služby 

o odborné sociální poradenství (Sociální poradna, areál 
Slezské nemocnice v Opavě) 

o sociální rehabilitace (Centrum ANIMA v Opavě;  
v Ostravě na dvou pobočkách: Klub Kafe Ostrava  
a Kafárna) 
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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.  

o podpora samostatnosti a nezávislosti  - podpora 
vlastního svobodného rozhodování uživatelů a směřování 
k nezávislosti na sociálních službách, podpora uživatelů  
k přebírání zodpovědnosti za vlastní život 

o důvěrnost a soukromí  - respekt soukromí uživatelů  
a zachování důvěrnosti veškerých informací získaných  
při poskytování služby 

o individuální p řístup - práce s uživateli je přizpůsobena 
jejich vlastním potřebám 

o zásada profesionálního p řístupu  - odborní pracovníci 
splňují vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb. a mají praxi  
s cílovou skupinou osob s duševním onemocněním nebo 
mentálním postižením 

o zásada týmovosti a kolegiality - spolupráce všech 
pracovníků v zájmu uživatele 

 Cílové skupiny 

o lidé s dlouhodobým duševním onemocn ěním  
(Jedná se o okruh psychóz, afektivních poruch, neuróz, 
případně přetrvávajících psychických problémů) 

 
o rodinní p říslušníci, pe čovatelé a p říbuzní takto 

nemocných  
 
o lidé s lehkým nebo st ředně těžkým mentálním 

postižením (od srpna 2011 – napomáháme transformaci 
ÚSP Marianum)                                       
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Pracovníci sdružení 

Na činnosti ANIMA VIVA o.s. se v roce 2011 podílelo celkem 
12 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, 9 osob se 
zdravotním postižením bylo zaměstnáno na zkrácený pracovní 
úvazek, další 2 osoby se ZP spolupracovaly na dohodu  
o pracovní činnosti a 3 externí zaměstnanci  
na DPP. Účetnictví organizace a právní poradenství  
pro uživatele byly zajištěny externí službou. 
 
Vzdělání zaměstnanců na HPP 
 (= pracovníci přímé péče a vedoucí zaměstnanci): 

o 9 zaměstnanců je VŠ vzdělání 
o 1 zaměstnanec s VOŠ vzděláním 
o 2 zaměstnanci mají SŠ vzdělání 

 
Všechny pracovnice přímé péče splňují požadavky na vzdělání 
dané zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 
 
Do činnosti ANIMA VIVA o.s. v roce 2011 bylo dále zapojeno  
6 dobrovolníků, 12 praktikantů/stážistů a pracovní rehabilitaci 
ve spolupráci s ÚP Opava, Ostrava a Karviná na našich 
pracovištích v Opavě a Ostravě vykonávalo 15 osob  
se zdravotním postižením. 
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Události  a zm ěny v roce 2011 

 
 
o Prodloužení konzultačních hodin v Sociální poradně;  

od května 2011 nás můžete v areálu nemocnice v Opavě 
vyhledat v pondělky a středy v době:  9:00 – 12:00  
a 13:00 – 16:00 hod. 

o Změna operátora a telefonního čísla pevné linky do Centra 
ANIMA Opava; od konce června 2011 se k nám dovoláte 
na tel. č. 553 034 600 

o Z organizačních důvodů měníme otevírací doby našich 
ostravských tréninkových kaváren: tedy pro hosty je  
v Kafárně nyní otevřeno od 9:00 - 15:30. Sociální 
rehabilitace probíhá v době od 7:00 - 16:00. Výdej obědů 
na Klubu Kafe Ostrava probíhá od 11:00 - 13:00. Provozní 
doba sociální rehabilitace je od 6:30 - 16:00. 

o Za podpory Nadace OKD a ve spolupráci s Centrem  
pro zdravotně postižené jsme v roce 2011 vytvořili 
pracovní místa pro celkem 11 našich uživatelů 

o Z grantu Nadace OKD jsme vymalovali, opravili a vybavili 
jednu ze skladových místností a otevřeli v ní novou šatnu 
pro uživatele služeb na Centru ANIMA v Opavě 

o Tréninkové kavárny v Ostravě mají od listopadu 2011 
vlastní webové stránky, kde se mimo jiné dočtete  
o zdejších aktualitách, jídelníčku, výstavách a akcích 
konaných na Kafárně a Klubu Kafe v Ostravě.  
Web je: www.kafarna-klubkafeostrava.estranky.cz   

o Po celý rok 2011 byla ostravská pracoviště Klub Kafe 
Ostrava a Kafárna zapojena a podpořena  
v individuálním projektu Moravskoslezského kraje 
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Pracovišt ě ANIMA VIVA o.s. 

  
Centrum ANIMA Opava 

Adresa  Liptovská 1045/21 
747 06 Opava – Kylešovice  

Telefon  553 034 600 

Mobil terapeutky  739 404 488 

E-mail  centrum.opava@animaviva.cz 
 
Sociální poradna 
Adresa  Olomoucká 86, 746 01 Opava 

areál Slezské nemocnice 

 unimobuňky vedle odd. L - interna 

 746 01 Opava - Předměstí 

Telefon  553 766 684 

 (pondělí a středa 9-12 a 13-16 hod.) 

E-mail  poradna@animaviva.cz 
  
Klub Kafe Ostrava 

Adresa  
G-centrum 
Čujkovova 40a 
700 30 Ostrava - Záb řeh 

Telefon  595 782 484 

Mobil  731 781 757 

E-mail  klub.kafe.ostrava@animaviva.cz 
 
Kafárna  

 

Adresa  U Oblouku 10/501 
708 00 Ostrava - Poruba 

Telefon  596 630 692 

Mobil  731 079 204 

E-mail  kafarna@animaviva.cz  
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CENTRUM ANIMA OPAVA 

 
 
Posláním Centra ANIMA Opava je podporovat a posilovat 
osoby se zkušeností s duševním onemocněním a od srpna 
2011 také s mentálním postižením při jejich snaze zapojit se 
do běžného života s důrazem na respektování jejich 
individuálních potřeb. 
 

V Centru ANIMA Opava byla v roce 2011 poskytována 
ambulantně služba sociální rehabilitace  cílové skupině osob 
s chronickým duševním onemocněním  ve věku 19 -64 let 
(jedná se o okruh psychóz, afektivních poruch, neuróz, 
případně přetrvávajících psychických problémů). Sociální 
rehabilitace probíhá ve spolupráci a v úzkém kontaktu 
s rodinnými příslušníky, pečovateli a ambulantními lékaři 
uživatelů.  
 
Od srpna 2011 jsme rozšířili cílovou skupinu také pro osoby  
s lehkým mentálním postižením (F 70) a se středně těžkým 
mentálním postižením (F 71), kterým je poskytována sociální 
rehabilitace v návaznosti na transformaci ÚSP Marianum. 
 
Našim cílem je pomoci uživateli dosáhnout takové 
soběstačnosti, kdy bude schopen samostatně fungovat 
v běžném každodenním životě a  připravit jej k zapojení se  
na chráněný nebo otevřený trh práce.   
 
Službu poskytujeme podle zavedených  standardů kvality 
sociálních služeb. 
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Nabízené služby a aktivity za rok 2011 
 
Sociální rehabilitace v Centru ANIMA Opava v r. 201 1 
zahrnovala  tyto aktivity: 
 
o Nácvik dovedností pro zvládání pé če o vlastní osobu, 

sob ěstačnosti a dalších činností vedoucích 
k sociálnímu za čleňování  (nácvik vaření, nakupování, 
úklidu a drobné údržby, zahradních prací, praní a žehlení, 
drobných oprav oděvů, nácvik orientace v prostoru a 
dovedností potřebných k úředním úkonům) 

 
o Nácvik, obnovu a udržení pracovních dovedností , na 

které navazuje pracovní rehabilitace ve spolupráci s ÚP.  
 
o Vzdělávací a aktiviza ční činnosti: 

- nácvik počítačových dovedností (individuální výuka 
počítačové gramotnosti před. práce s kancelářskými 
programy MS Word, MS Excel, MS Powerpoint;  
OS Windows XP nebo Windows 7, Internetem, 
Emailem a Multimédii – skenování, tisk, čtení a tvorba 
PDF souborů, prohlížení a základní úprava obrázků, 
přehrávání hudby a videa na PC, aj.) 

- specifická výuka cizích jazyků (angličtina, němčina), 
individuálně či v malých skupinách s důrazem před.  
na obnovu a posílení verbálních a paměťových funkcí  

- „Kafe o druhé“ (trénink kognitivních funkcí – úlohy  
na cvičení paměti, logiky, verbálních a početních 
schopností, jemnou motoriku, orientaci ve čteném 
textu, prostorovou představivost aj.) 

- kurz šití a ručních prací 
- tvořivá dílna (drátkování) 
- kulturní a společenské akce, výlety 

 
o Zprost ředkování kontaktu se spole čenským 

prost ředím  (nácvik komunikace, chování v různých 
společenských situacích, doprovázení uživatelů na úřady, 
k lékaři apod.) 
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o Pomoc p ři uplat ňování práv, oprávn ěných zájm ů  
a při obstarávání osobních záležitostí  s důrazem  
na pracovní uplatnění uživatelů služby na chráněném 
nebo otevřeném trhu práce. 

 
 

Statistické údaje o poskytované sociální rehabilita ci 
v CAO za rok 2011 
 
Počet uživatelů: 42  
Počet kontaktů : 692  
Počet intervencí: 3214 
Počet návštěv uživatelů v aktivitách:    2 067 
 

 
 
 
Fakultativní činnosti 
o Plavání (je realizováno za podpory sponzora Ostroj a.s.  

v Městském bazénu v Opavě, kde klientům 
sponzorovaných NNO, vč. ANIMA VIVA o. s. bylo v roce 
2011 umožněno zdarma využívat prostor plaveckého 
bazénu v úterky v době od 14 -15hod). 
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Pracovní rehabilitace 
Centrum ANIMA Opava je také pracovištěm realizujícím 
program „pracovní rehabilitace“ ve spolupráci s úřady práce. 
Během pracovní rehabilitace připravujeme uživatele k získání 
či obnovení pracovních schopností a k následnému uplatnění 
na trhu práce. S uživatelem probíhá „pracovní poradenství“ 
(vyhledávání pracovních příležitostí, pomoc při psaní 
životopisu a motivačního dopisu, cvičný pracovní pohovor aj.) 
a dále „příprava k práci“ (nácvik pracovních dovedností dle 
zkušeností a možností uživatele).  
V roce 2011 u nás absolvovaly přípravu k práci ve spolupráci  
s ÚP Opava 2 klientky. První z nich se připravovala na práci 
v tréninkové kavárně, kuchyni a úklidu a druhá si vyzkoušela 
lektorovat výuku němčiny pro ostatní uživatele. Konkrétní 
zaměření vycházelo z jejich vzdělání, individuálních 
schopností a možností. Jedna z těchto klientek posléze našla 
pracovní uplatnění. 
Celkově hodnotíme přípravu k práci jako velmi úspěšnou. 
V letech 2008 - 2011 jí u nás prošlo 11 klient ů, z toho  
6 z nich nalezlo pracovní uplatn ění. 
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Dobrovolnictví 
Centrum ANIMA Opava mělo v r. 2011 uzavřenou smlouvu 
s akreditovaným Dobrovolnickým centrem ELIM Opava. 
Dobrovolnické centrum zprostředkovalo v tomto roce dvě 
dobrovolnice: jedna pokračovala z loňského roku a pomáhala  
s nácvikem počítačové gramotnosti u vybraných uživatelů  
a jedna dobrovolnice nám v listopadu nabídla kurz tvořivé dílny 
(drátkování). 
Další dvě dobrovolnice se nabídly samy z řad našich uživatelů 
a bývalých klientů a podpořily  realizaci aktivit (výuka 
„anglického jazyka“ a „kurz šití a ručních prací“).  
V roce 2011  se na činnosti Centra ANIMA Opava podíleli 
celkem 4 dobrovolníci . 
 
Svépomocné aktivity  
o Klub rodičů a pečovatelů o DN - svépomocná skupina 

(pravidelné setkávání v Centru ANIMA Opava probíhalo  
1x do měsíce a bylo ukončeno v červnu roku 2011).  
V případě zájmu o jednorázové či nepravidelné setkání  
s členy „Klubu rodičů“ nás můžete kontaktovat v Centru 
ANIMA Opava, kde Vám rádi zprostředkujeme kontakt  
na zakladatelku Klubu rodičů paní Magdalénu Grimovou 
nebo organizátorku paní Renatu Birtekovou. 
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Zaměstnávání uživatel ů 
Ve spolupráci s Centrem pro zdravotn ě postižené 
Moravskoslezského kraje v rámci realizace evropského 
projektu „Koučování jako cesta k aktivnímu uplatnění 
zdravotně postižených osob na trhu práce“ jsme umožnili  
pracovní uplatn ění 4 uživatel ům našich služeb z  cílové 
skupiny osoby s duševním onemocněním. Šlo o pozice 
pomocné asistentky administrativní agendy (úvazek 0,25),  
zkrácený úvazek (0,25) pomocného propagačního pracovníka 
a dvě lektorky cizích jazyků (angličtiny a němčiny) na DPČ.  
Před nástupem na místo propagačního pracovníka naše 
uživatelka úspěšně absolvovala také rekvalifikační kurz 
„Pracovník grafického studia“, ve kterém si osvojila dovednost 
práce s grafickými programy Corel Draw a Corel Photopaint.  
 

Od 1. 7. 2011 
jsme za podpory 
Nadace OKD  

zaměstnali 
celkem 6 osob  

s duševním 
onemocněním 

v rámci projektu  
„V zaměstnávání 
hendikepovaných 

jdeme sami 
příkladem“.  
Bylo vytvořeno 

celkem 6 pracovních míst, z toho 3 v Centru ANIMA Opava  
a 3 pracovní místa v oblasti Ostrava. V Centru ANIMA Opava 
se jedná o pozice úklidového pracovníka, pomocného 
pracovníka provozu a obsluhy a pomocného administrativního 
pracovníka.  
Realizace tohoto projektu bude pokračovat i v roce 2012 a byli 
bychom rádi, kdyby se nám vytvořená pracovní místa pro naše 
kolegy se zdravotním znevýhodněním podařilo udržet  
i v následujícím období, tj. po ukončení realizace projektu 
podpořeného Nadací OKD.  
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Co se nám poda řilo? 
 

o zaměstnat na našem pracovišti 7 osob se zdravotním 
postižením 

o realizovat přípravu k práci 2 uživatelů ve spolupráci s ÚP 
Opava 

o udržet službu v nezměněném rozsahu provozní doby, 
nabídky aktivit a složení pracovního týmu přímé péče 

o rozšířit nabídku služeb o aktivitu „Kafe o druhé“ V lednu 
2011 jsme úspěšně zahájili novou aktivitu pro naše 
uživatele  „Trénink kognitivních funkcí“. Trénování těchto 
schopností jsme dlouhodobě vnímali pro naše klienty jako 
velmi potřebné, jelikož právě kognitivní funkce jsou u nich 
často nemocí či postižením oslabeny. O aktivitu byl po celý 
rok ze strany uživatelů velký zájem  a jsme velmi rádi, že si 
získala již stabilní místo v nabídce aktivit sociální 
rehabilitace, kterou poskytujeme.  

o rozšířit cílovou skupinu o osoby s mentálním postižením – 
v srpnu 2011 jsme zahájili spolupráci s MARIANEM 

o obnovit výuku německého jazyka od září 2011 

o zapojit do činnosti CAO 4 dobrovolníky  (na Kurz šití,  
na angličtinu, nácvik PC dovedností a drátkování) 

o zorganizovat úspěšné akce pro naše uživatele 

o uspořádat Den otevřených dveří a přivítat zde zastupitele  
a radní Statutárního města Opavy – v rámci Dne 
otevřených dveří uspořádání výstavy jednoho z klientů  
a prezentace literární tvorby jedné z klientek 

o zařídit a vybavit novou šatnu pro naše uživatele 
s podporou Nadace OKD 

o uspořádat přednášky/besedy pro uživatele a rodinné 
příslušníky 

o umožnit praxi 4 studentům vysokých škol a VOŠ 
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Udělalo nám radost ...  
 
o spokojenost uživatelů se službou, kterou poskytujeme 

V roce 2011 proběhlo v Centru ANIMA Opava stejně jako  
i v předchozích letech  dotazování uživatelů na 
spokojenost se službou, kterou poskytujeme. Velice nás 
potěšilo, že i v tomto roce byly výsledky vyhodnocení 
dotazníků kladné, protože právě pozitivní zpětná vazba 
našich uživatelů je pro nás ta nejcennější odměna za naši 
práci.   

o účast na Dni sociálních služeb  
o oslava 9. výročí založení ANIMA VIVA o. s.  
o udržení sponzoringu „plavání pro uživatele NNO“ 

podpořené Ostrojem a.s. pro naše uživatele z Centra 
ANIMA Opava a pacienty z odd. 17B, 17C a 13 PL Opava  

o nefinanční podpora Úřadu Regionální rady 
Moravskoslezsko  - umožnění volných vstupenek pro 
uživatele našich služeb na divadelní představení „Sluha 
dvou pánů“ ve Slezském divadle v Opavě  

o zúčastnit se křtu brožury „Psychózy“ v PL Opava  
a podpořit tak prezentaci naší organizace 
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Přejeme  si ... 
 
o abychom nadále 

mohli poskytovat 
své služby lidem, 
kteří to potřebují 

 
o aby od nás 

všichni klienti 
odcházeli 
vyrovnanější, 
silnější ve svých 
schopnostech a 
lépe vybavení pro 
praktický život 

 
 

 
 
 
 
 
Pracovníci Centra ANIMA Opava v roce 2011 
 
Bc. Hana Brňáková, manažerka oblasti Opava 
Bc. Pavla Premusová, sociální pracovnice a terapeutka 
sociální rehabilitace 
Bc. Kateřina Jedličková, DiS., terapeutka sociální rehabilitace 
Mgr. Petra Tesařová, DiS., terapeutka sociální rehabilitace 
Jana Koňaříková, pomocná administrativní pracovnice 
Bc. Renáta Stružová, pomocná administrativní pracovnice 
Anna Nováková, pomocná propagační pracovnice 
Šárka Valušková, pomocná pracovnice provozu a obsluhy 
Lukáš Lebeda, pomocný provozní a úklidový pracovník 
Mgr. Marcela Sklenářová, lektorka angličtiny (DPČ) 
Ing. Sylva Jarošová, lektorka němčiny (DPČ) 
Mgr. Nina Grossmannová, supervizorka (DPP) 
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Výčet akcí a výlet ů Centra Anima Opava v roce 2011 
 
Leden  
Otevíráme pravidelnou aktivitu: „Kafe o druhé“  
(leden – prosinec 2011) 
Bleší trh v v Centru ANIMA Opava 
Návštěva a turnaj v bowlingu 
Pokračuje pravidelná výuka angličtiny (začátečníci a pokročilí) 
Březen  
Společné setkání rodičů, klientů a pracovníků v Centru ANIMA Opava 
na téma: Informace o novinkách z oboru PSYCHIATRIE  
a PSYCHOTERAPIE (host: prim. MUDr. Petr Taraba)  
Dámský klub v Centru ANIMA aneb „I s nemocí chci být krásná“ 
Duben 
Otevíráme pravidelnou aktivitu: kurz šití a ručních prací  
(duben-červen 2011) 
Květen 
Návštěva bowlingu + výstavy „Afrika“ v Obecním domě 
Přednáška na téma: Zdravý životní styl v Centru ANIMA Opava 
Přednáška na téma: O první pomoci v Centru ANIMA Opava 
Beseda na téma: Povídání o Indii (host: Mgr. Lucie Stanjurová) 
v Centru ANIMA Opava 
Červen 
Oslavy 9. výročí založení ANIMA VIVA o.s. v Centru ANIMA Opava  
Srpen 
Návštěva a turnaj v minigolfu v Městských Sadech v Opavě 
Září 
„Gril párty“ v Centru ANIMA Opava 
Říjen 
Návštěva divadelního představení klientů MARIANA 
Turnaj v bowlingu 
Den otevřených dveří v Centru ANIMA Opava (hosté: prim.  
MUDr. Petr Taraba + zastupitelé statutárního města Opava) 
Otevíráme tvořivou dílnu „DRÁTKOVÁNÍ“ (říjen-listopad 2011) 
Otevíráme pravidelnou výuku němčiny (začátečníci a pokročilí) 
Listopad  
Návštěva Slezského divadla Opava (představení: Sluha dvou pánů) 
Prosinec 
„Vánoční posezení“ klientů a pracovníků Centra ANIMA Opava 
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Centrum ANIMA Opava bylo v roce 2011 podpo řeno 
z následujících zdroj ů: 
 
 

  MPSV    Statutární m ěsto Opava       
 
 

  Úřad práce ČR, kontaktní pracovišt ě Opava  
 

 

„Podpora Centra ANIMA Opava“,  projekt č. 10110244 
realizovaný v období od července 2010 do června 2011 , který 
byl podpo řen Nadací OKD ve výši 250 000 K č. 

 "V zaměstnávání hendikepovaných jdeme sami p říkladem!",  
projekt č. 11110262 realizovaný v období od července 2011  
do srpna 2012 a podpo řený Nadací OKD ve výši 600 000 K č.  

DĚKUJEME!"  www.nadaceokd.cz   

  Centrum pro zdravotn ě postižené 
Moravskoslezského kraje podpo řilo mzdovými p říspěvky  
a souvisejícími aktivitami zam ěstnání pomocné asistentky 
administrativní agendy, propaga čního pracovníka, lektorky 
angli čtiny a lektorky n ěmčiny z řad OZP v Centru ANIMA Opava.  
Projekt „Kou čování jako cesta k aktivnímu uplatn ění zdravotn ě 
postižených osob na trhu práce“ (CZ.1.04/2.1.01/44. 00060). 
Děkujeme. 
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   Nefinan ční podpora Ostroj a.s.  - možnost využití 
Městského bazénu pro uživatele služeb ANIMA VIVA o.s.  
(sponzorované plavání) . Děkujeme.  
 
 
 

 Nefinan ční podpora Úřadu Regionální rady 
Moravskoslezsko   - poskytnutí volných vstupenek pro uživatele 
našich služeb na divadelní p ředstavení „Sluha dvou pán ů“ ve 
Slezském divadle v Opav ě. Děkujeme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANIMA VIVA o.s.   

26 

SOCIÁLNÍ PORADNA 
 
 
 
 
 
 
 
Posláním Sociální poradny ANIMA VIVA o. s. je poskytovat 
odborné sociální poradenství lidem s duševním onemocněním 
nebo s trvajícími psychickými a sociálními obtížemi, dále jejich 
rodinám nebo lidem blízkým, aby dokázali nalézt východisko  
z jejich obtížné sociální situace.   
 
Poradenství v roce 2011 bylo poskytováno ambulantně dva 
dny v týdnu v areálu Slezské nemocnice v  Opav ě, na ul. 
Olomoucké 86.  
Službu zajišťovala jedna sociální pracovnice, zároveň vedoucí 
poradny. 
Služba byla poskytována anonymně a klienti mohli přijít 
i bez objednání. 
 
  
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. 

Poradenství a konzultace byly poskytnuty celkem 135 
klient ům (v 91% klientům s trvalým bydlištěm  
v Moravskoslezském kraji). 
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Poskytovali jsme poradenství: 

o v oblasti sociáln ě-právní  

(vč. podpůrné služby externího právního poradce) 

o pracovní poradenství   

(poradenství v ot. pracovně-právních, poradenství spojené 
s hledáním vhodného zaměstnání, pomoc se sestavením 
životopisu a kontaktováním zaměstnavatele,  aj.) 

o spojené s řešením situace bydlení ,  

o v oblasti dluhové problematiky ,  

o v oblasti vzd ělávání, sociální rehabilitace, využití 
volného času 

o v oblasti vyhledání další odborné pomoci   

(psycholog, psychiatr, možnosti následné terapie) 

o zprost ředkování návazných služeb ANIMA VIVA o. s. 
(Opava, Ostrava) 

o zprost ředkování kontakt ů a informací o navazujících 
službách jiných poskytovatel ů sociálních služeb 
v Moravskoslezském kraji 

o v rámci Opavy a blízkého okolí doprovody   
k poskytovatelům sociálních služeb, institucím (ubytovna, 
azylový dům, zaměstnavatel, banka aj.); 

o pomoc p ři jednání s ú řady, uplat ňování práv, 
oprávn ěných zájm ů a při obstarávání osobních 
záležitostí 

 
Další činnost poradny:  
 
o  podpora zaměstnávání 
o  prezentace pro oddělení PL zabývající se terapií                                 

a doléčováním psychóz (odd. 17 C, 17 B, 13) a ambulantní 
psychology a psychiatry v Opavě 
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Statistika o poskytnutém poradenství v r. 2011: 

  
Počet klientů poradny 135 
Noví klienti v poradně 89 
Počet návštěv a kontaktování  507 
Celkem kontakty (10 až 30 min.) 417  
Celkem intervence (jednání ≥ 30 min.) 587 
 
 
 

Provozní hodiny poradny: 

Pondělí  9-12 a 13-16 hod. 

Středa  9-12 a 13-16 hod. 
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Poradenství v roce 2011 - dle problematiky v %

22,3%

20,7%

12,4%

11,4%

8,8%

5,5%

5,5%

4,9%

4,5%

2,7%

1,0%

0,5%

práce a PR
sociálně-právní ot. (důchod, dávky, práv. probl.)
bydlení
informace o jiných organizacích
finance
info o nabídce ANIMA VIVA o.s.
obecné informace
vztahy (rodina, seznámení)
nemoc
volný čas, vzdělávání
terapie (drogy, alkohol)
doprovod
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V roce 2011 se v Sociální poradn ě poda řilo: 
 
o poskytnout konzultace a potřebné informace k nalezení 

řešení a  překonání nepříznivé životní situace celkem 135 
osobám (z toho 68 ženám a 67 muž ům) 

o udržet kontaktní místo poradny v areálu Slezské 
nemocnice Opava , tedy v bezprostřední blízkosti 
Psychiatrické léčebny a umožnit tak uživatelům řešit 
nepříznivou situaci již během hospitalizace  
a před plánovaným ukončením hospitalizace v PL, 

o zároveň umístěním kanceláře poradny v oddělených 
buňkách v areálu Slezské nemocnice přispět vyšší mírou 
anonymity a tím snížit obavy ze stigmatizace při vyhledání 
další odborné pomoci po léčbě,  

o navýšit úvazek sociální pracovnice na 0,6 a v souvislosti 
s tím rozší řit provozní dobu  poradny v pond ělí a st ředy 
do 16 h  a umožnit konzultace objednaným  klientům také 
v pátky  

o zvýšit informovanost u 89 nových klient ů, opakovaně 
poskytnout konzultace a vést případovou práci  
u  46 uživatelů  

o vybavit prostory poradny vlastním kancelářským nábytkem  
o pořídit evidenční program k zavedení spisové 

dokumentace do elektronické podoby 
o ve spolupráci s Centrem pro zdravotn ě postižené 

umístit na podporovaná pracovní místa celkem  
4 uživatele  poradny a pro 1 uživatelku  zprostředkovat 
rekvalifika ční kurz, který úspěšně absolvovala 

o poskytli jsme informace a pomohli jsme zorientovat se 
v síti sociálních služeb uživatelům z celého 
moravskoslezského kraje (41% klientů bylo z Opavy a 
okolních obcí okresu, 21 % klientů z Ostravy, 15% 
z oblastí Třinec/Frýdek-Místek/Karvinsko, 10% 
z Novojičínska a 4% z Krnova/Bruntálu); klienti z jiného 
kraje tvořili 3%, u 6% nebylo zjištěno místo bydliště 

o prezentovat se na Dni sociálních služeb v Opavě  
a Dni otevřených dveří v ANIMA VIVA o.s. 

o prezentovat naše služby pacientům v psychiatrické 
léčebně celkem na 6 informačních komunitách 
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Co nás pot ěšilo…  
 
o navázání nové spolupráce s organizacemi Charita sv. 

Alexandra  (nově otevírané chráněné bydlení v Ostravě), 
SPES Olomouc  (před. v oblasti dalšího vzdělávání  
a poradenství v dluhové problematice) a DOTYK Brno  
(projekt sociálních asistentů), 

o aktivnější spolupráce s Poradnou p ři finan ční tísni, 
o.p.s. v Ostrav ě, před. v otázce oddlužení klientů dle  
z. č. 182/2006 Sb. o insolvenci,  

o pokračující spolupráce s Centrem pro zdravotn ě 
postižené Moravskoslezského kraje , o.s.  před. 
v otázkách podpory zaměstnávání osob se zdravotním 
znevýhodněním a dostupnost pracovních příležitostí také 
pro naše klienty, 

o sociální pracovnice poradny si rozšířila své dovednosti 
v sociální práci úspěšným absolvováním 2-měsíčního 
„výcviku v Mediaci“ (s podporou projektu VAS MSK , kde 
dodavatelem byla vzdělávací ag. EDUCO CENTRUM s.r.o.) 

o aktualizovali jsme letáky poradny a obnovili  tak povědomí 
o naší aktuální nabídce v ambulancích psychiatrů  
a psychologů v Opavě a Hlučíně 

 
 
Chtěli bychom ocenit: 
 
o ceníme si také trvající spolupráce s Psychiatrickou 

léčebnou Opava , před. na vybraných odděleních  (v 
působnosti prim. MUDr. Petra Taraby  a psycholožky Mgr. 
Niny Grossmannové ), kde služby poradny jsou 
udržovány v povědomí personálu a nabízeny pacientům, 

o právní poradenství poskytované Mgr. Michalem Noskem , 
který pomáhá s řešením sociálně-právní problematiky 
klientů poradny od r. 2008. 

o účinnou spolupráci se Střediskem krizové pomoci 
Naděje a Fénix Charity Opava  a případovou práci  
s pracovníky podporovaného bydlení Mens Sana, o.s. 
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o práci Anny Novákové , která v r. 2011 výrazně pomohla 
s propagací služeb ANIMA VIVA o.s.  

 
 
Pracovníci Sociální poradny v r. 2011:   
 
Mgr. Petra Tesařová, DiS.,  
sociální pracovnice, vedoucí poradny 
Bc. Hana Brňáková, manažerka oblasti Opava 
Anna Nováková, pomocná propagační pracovnice 
Mgr. Nina Grossmannová, supervizorka (DPP) 
Mgr. Michal Nosek, externí právník 
 
 
Sociální poradna byla v roce 2011 podpo řena  
ze zdroj ů:  
 

  MPSV      Statutární m ěsto Opava  
 
 
Prostory k provozování služby Sociální poradny posk ytla: 
 

 

 Centrum pro zdravotn ě postižené 
Moravskoslezského kraje podpo řilo mzdovými p říspěvky  
a souvisejícími aktivitami zam ěstnání propaga čního pracovníka 
z řad OZP v Centru ANIMA Opava a Sociální poradn ě.  Projekt 
„Kou čování jako cesta k aktivnímu uplatn ění zdravotn ě 
postižených osob na trhu práce“ (CZ.1.04/2.1.01/44. 00060). 
Děkujeme. 
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Z tvorby uživatel ů ( oblast Opava ) 

 
 

   
 
 

Jiné vnímání realit y s  noční vílou  Měsíční městečko 

Po stopách dávné minulosti 

● ● ●  Díla autora:    Pavel Sznapka   ● ● ● 
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Z tvorby uživatel ů (oblast Opava) 
 

 
OZVĚNA 
 

Jana Poláchová  
 
Ty tiše krá číš ulicí 
Necháváš mne tu ml čící 
Necháváš mne tu znavenou 
Se svojí vlastní ozv ěnou 
 
Kroky se blíží, noc jde spát 
Závitek s rýží, slunovrat 
Sedím na tvrdé pelesti 
A zalykám se bolestí 
 
Pravda je pravda, lež je lež 
Rozhodni se, co z t ěch dvou chceš 
Rozhodni, co ti p ůjde líp 
Život je jeden velký vtip  
 
Život je černá komedie 
Humor, jenž sám do sebe ryje 
Pár ironických okamžik ů 
Já vysmrkám do kapesníku  
 
Pak půjdu tichou ulicí, 
Kde tetelí se zá řících 
Pár lamp, jimž deštík pokoj nedá 
Ty, lásko má, mne stále hledáš…  
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          KLUB KAFE OSTRAVA 

 
 

Posláním  Klubu Kafe Ostrava je podporovat lidi s duševním 
onemocněním při nácviku a zdokonalování se v sociálních a 
pracovních dovednostech ve veřejně přístupné budově 
v Ostravě Zábřehu. Cílem je znovunabytí jejich sebedůvěry, 
jistoty i pocitu potřebnosti a užitečnosti. Usilujeme také o 
zvýšení možnosti zapojení se do chráněného nebo otevřeného 
pracovního prostředí. V prostorách Klubu Kafe Ostrava 
poskytujeme sociální službu sociální rehabilitace. Základem je 
sociální práce, která vychází z individuálního plánování podle 
potřeb,  možností a zájmů samotného uživatele sociální 
služby.  
 

Uživatelé mají p říležitost: 
o být mezi lidmi 
o pravidelně docházet na službu 
o smysluplně využívat čas 
o vyzkoušet si úklidové práce, pomocné práce v kuchyni 

a obsluhu hostů v jídelně 
o účastnit se skupinových volnočasových aktivit 
o podílet se na zajištění mimořádných akcích 

 
U uživatelů, kteří mají předpoklady k uplatnění na trhu 

práce, posilujeme jejich sebevědomí a dovednosti. Ve 
spolupráci s úřadem práce  nabízíme možnost zapojit se do 
Poradensko-motiva čního programu nebo P řípravy k práci.  
Zaměřujeme se na oblast úklidu, pomocných prací v kuchyni a 
obsluhy hostů.  V Klubu Kafe Ostrava prošlo oběma programy 
6 osob.  
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Uživatelé z Klubu Kafe Ostrava mohou po ukončení 
rehabilitace přejít na pracoviště Kafárna a zaměřit se na další 
rozvoj soběstačnosti. 

 
 
Statistické údaje o sociální rehabilitaci za rok 20 11 
 
Počet kontaktů: 145 
Počet intervencí: 4266 
Počet nových uživatelů: 16 
Celkový počet uživatelů: 21 
Počet volnočasových kurzů: 36 
 
Celkový počet uživatelů, kteří prošli sociální rehabilitací od 
zahájení provozu Klubu Kafe Ostrava : 109 
 
 
Sociální rehabilitace se zam ěřovala p ředevším na 
následující aktivity:  
 
Nácvik dovedností pro zvládání pé če o vlastní osobu, 
sob ěstačnosti a dalších činností  vedoucích k sociálnímu 
začleňování:  

o nácvik péče o domácnost (úklid, chod kuchyně, péče 
o květiny) 

o nácvik dovedností v rámci provozu veřejně přístupné 
kavárny a jídelny (seznámení s chodem a provozem 
kavárny a jídelny, příprava nápojů, obsluha hostů, 
příprava občerstvení na akce)  

o nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů (jejich 
využití, obsluha a bezpečnost při jejich užívání) 

 
Zprost ředkování kontaktu se spole čenským prost ředím: 

o nácvik práce s informacemi 
o nácvik chování v různých společenských situacích 
o nácvik běžných způsobů komunikace a kontaktu 
o pomoc při zprostředkování kontaktu s lékaři, úřady  

a ostatními soc. službami  
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Pomoc p ři uplat ňování práv, oprávn ěných zájm ů a při 
obstarávání osobních záležitostí: 

o např.poskytnutí informací potřebných k řešení 
nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální 
služby a o návazných sociálních službách 

 
Výchovné, vzd ělávací a aktiviza ční činnosti: 

o upevňování získaných motorických, psychických  
a sociálních schopností a dovedností 

o podpora k aktivitě (návštěvy divadel, kin, výstav, 
výlety, sportovní aktivity) 

 
Skupinové volno časové aktivity  
 
Kurz po čítačů 

Oblasti činností: 
o znalost částí počítače a jejich použití 
o základní orientace v počítači v prostředí Microsoft  

a Windows 
o úvod do programu Microsoft Office Word (psaní  

a úprava textu) 
o seznámení s internetem a základy vyhledávání  

na internetu (práce s mapami, vyhledávání adres, dále 
podle individuálních požadavků) 

o tvorba emailové schránky (posílání a přijímání emailů) 
o vyhledávání pracovních nabídek na internetu 
o psaní motivačních dopisů a strukturovaných životopisů 

 
Kurz keramiky 

Oblasti činností: 
o seznámení se s pomůckami  
o příprava a zpracování keramické hlíny 
o tvorba šablon 
o seznámení s různými technikami zpracování keramiky 
o volná tvorba 
o začišťování, glazování, konečné úpravy 
o procvičování jemné motoriky 
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Výrobky z kurzu keramiky uživatelé mohli využít v rámci 
propagace Klubu Kafe Ostrava při příležitostí akce Advent plný 
Andělů. 
 
Kurz va ření 

Oblasti činností: 
o seznámení s hygienickými pravidly v kuchyni  

a při práci s potravinami 
o seznámení s využitím kuchyňských elektrospotřebičů, 

nádobí a pomůcek na vaření 
o vyhledávání receptů podle různých zdrojů (internet, 

kuchařky, časopisy) 
o nakupování surovin podle receptu 
o odměřování a vážení surovin 
o triky a tipy na usnadnění práce 
o příprava studené kuchyně 
o příprava jednoduchých jídel a dezertů 
o využívání sezónních surovin 
o servírování 
o uchovávání potravin a pokrmů 
o loupání ořechů a jejich využití v kuchyni 
 

V rámci kurzu vaření docházelo k pravidelným přípravám 
pohoštění na vernisáže v G centru. 
Kurz vaření vyvrcholil přípravou rautů pro Komunitní plánování 
města Ostravy a Institut komunitního rozvoje.  
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Skupinové volno časové akce  
Skupinové volnočasové akce jsou zaměřeny na činnosti 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
 
Kulturn ě spole čenské: 

o Návštěvy kina 
o Vernisáž Alfonze Muchy 
o Návštěvy pracoviště Kafárna 
o Den sociálních služeb v Hlučíně 
o Den sociálních služeb v Ostravě 
o Advent plný andělů  
o Slavnostní setkání v pizzerii  

 
Workshopy: 
V průběhu roku proběhl Den pro ženy BALZAMÍNA, který byl 
zaměřený na orientální tanec pod vedením taneční terapeutky 
a přípravu indických specialit.  
Den pro muže i ženy se konal v japonském duchu. Mohli jsme 
si vyzkoušet obranné japonské bojové umění  a ochutnat 
japonskou kuchyni.  
Dále jsme pro uživatele služby připravili dva kreativní 
workshopy  zaměřené na  výrobu šperků z korálků a drátků. 

 
Sportovn ě rekreační: 
o Turnaj v kuželkách (v rámci spolupráce s Klubem Mlýnek) 
o Vycházka spojená s minigolfem 
o Bowling 
 
Sociáln ě aktiviza ční: 
o Exkurze do Domova pro seniory - zaměřená na ukázku 

možného vhodného zaměstnání 
 
Novinky v daném roce 
 
o přijetí nového pracovníka z řad osob se ZP (propagačního 

pracovníka) ve spolupráci a s mzdovým příspěvkem 
Centra pro zdravotně postižené, MSK 

o rozšíření spolupráce s ÚP při realizaci Přípravy k práci 
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Podařilo se… 
 
o udržení pracovních míst pro spolupracovníky z řad OZP 

(celkem 3 pracovníci pro práce v provozu a úklidu,  
při výdeji jídla a obsluze v kavárně) za pomoci projektové  
podpory Nadace OKD 

o každoroční příprava občerstvení pro Vánoční setkání 
Komunitního plánu Ostrava 

 
Radost máme z: 
o naplnění cílů našich uživatelů a stálý zájem o sociální 

službu 
o účasti na akci Lidé lidem (prezentace organizace 

prostřednictvím prodeje našich výrobků) 
o účasti na akci Advent plný andělů, spojenou s prodejem 

našich výrobků a  poskytnutím občerstvení pro zástupce 
neziskových organizací a dalších VIP hostů 

o výborné  spolupráce s dalšími organizacemi, které se 
věnují stejné cílové skupině 

o velkého počtu zájemců z řad studentů o praxi v našem o.s. 
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Připravujeme 
 

o rozšíření 
možností přípravy 
nápojů a obsluhy 
hostů při 
sjednaných 
akcích  

o nabídnutí 
prostoru kavárny 
pro tvořivou 
činnost další 
cílové skupině a 
zajištění občerstvení   

o zavedení  wi-fi pro uživatele a hosty kavárny 
 
 
Pracovníci Klubu Kafe Ostrava v roce 2011 
Mgr. Magdalena Holubová, manažerka oblasti Ostrava  
(do 7/2011) 
Helena Křemenová, DiS., manažerka oblasti Ostrava 
(od 7/2011) 
Bc. Blanka Nálepová, sociální pracovnice a terapeutka  
sociální rehabilitace 
Radka Svobodová, terapeutka sociální rehabilitace 
Jakub Koťátko, propagační pracovník 
Katka Morysová, provozní/kuchařka 
Michaela Kovalská, pomocná pracovnice kuchyně a obsluhy 
Přemek Hlosta, pomocný pracovník kuchyně a obsluhy 
Michal Home, pomocný pracovník kuchyně a obsluhy 
Eva Raděntová, pomocná pracovnice provozu a úklidu 
Mgr. Karin Janková, psycholog (externě) 
PhDr. Petr Štěpaník, supervisor (externě) 
 
Na činnosti Klubu Kafe Ostrava se v roce 2011 podíleli celkem 
2 dobrovolníci.  Praxe/stáže na pracovišti Klub Kafe Ostrava 
byly umožněny 8 student ům vysokých škol a VOŠ.  
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Klub Kafe Ostrava byl v roce 2011 podpo řen 
z následujících zdroj ů: 
 

  
 

 
 

ANIMA VIVA o.s. a její ostravská pracovišt ě – KAFÁRNA a 
Klub Kafe OSTRAVA jsou subdodavateli služby SOCIÁLN Í 
REHABILITACE v rámci projektu „Podpora a rozvoj slu žeb 
sociální prevence v  Moravskoslezském kraji“:  
CZ.1.04/3.1.00/ 05.00009 v období od 9/2009-12/2011 . 
 

 
Projekt byl realizován s finan ční 
podporou statutárního m ěsta Ostravy. 

 

 "V zam ěstnávání hendikepovaných jdeme 
sami p říkladem!",  projekt č. 11110262 realizovaný v dob ě 
7/2011-6/2012 a podpo řený Nadací OKD ve výši 600 000 K č.  

DĚKUJEME!"  www.nadaceokd.cz   

 Centrum pro zdravotn ě postižené 
Moravskoslezského kraje podpo řilo mzdovými p říspěvky  
a souvisejícími aktivitami zam ěstnání propaga čního pracovníka 
z řad OZP v Klubu Kafe Ostrava a Kafárn ě.  Projekt „Kou čování 
jako cesta k aktivnímu uplatn ění zdravotn ě postižených osob na 
trhu práce“ (CZ.1.04/2.1.01/44.00060). Děkujeme. 
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KAFÁRNA 

                    
 
Posláním  Kafárny je napomáhat uživatelům k dosažení jejich 
soběstačnosti při zvládání péče o vlastní osobu, o domácnost 
a ke zvýšení možnosti zapojení do chráněného nebo 
otevřeného pracovního prostředí prostřednictvím sociální 
rehabilitace. 
 
V prostorách Kafárny v Ostravě – Porubě je realizována 
sociální rehabilitace, která respektuje individuální potřeby, 
možnosti a zájmy uživatelů a usiluje o zvýšení nezávislosti 
osob s duševním onemocněním na sociálních službách.  
V Kafárně jsou pořádány různé společenské i soukromé akce, 
oslavy a uživatelé mají možnost se po adaptaci následně 
podílet na zajištění provozu tréninkové kavárny. Docházejí  
2–3x týdně na 4hodinové dopolední nebo odpolední služby. 
 

Uživatelé mají p říležitost: 
 

o seznámit se s novými lidmi, navázat přátelství a zlepšit 
komunikační dovednosti 

o naučit se nakupovat a vařit, uklízet, prát a žehlit 
o získat a rozvíjet pracovní dovednosti v tréninkové 

kavárně 
o zvýšit možnosti k zapojení se do chráněného nebo 

otevřeného pracovního prostředí 
o účastnit se skupinových volnočasových akcí  
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Statistické údaje o sociální rehabilitaci za rok 20 11 
 
Počet kontaktů: 99 
Počet intervencí: 3692 
Počet nových uživatelů: 8 
Celkový počet uživatelů: 14 
 
Celkový počet uživatelů, kteří prošli sociální rehabilitací  
od zahájení provozu Kafárny, je: 42 
 
Sociální rehabilitace se zam ěřovala p ředevším  
na následující aktivity: 
 

o Nácvik dovedností pro zvládání pé če o vlastní 
osobu, sob ěstačnosti a dalších činností vedoucích  
k sociálnímu za čleňování  (např. péče o domácnost – nácvik 
vaření, nakupování, úklidové práce, péče o květiny; dovedností 
v rámci provozu veřejně přístupné kavárny – nácvik obsluhy 
hostů, přípravy nápojů, manipulace s penězi atd.) 

 
o Zprost ředkování kontaktu se spole čenským 

prost ředím  (např. nácvik chování v různých společenských 
situacích, nácvik běžných způsobů komunikace) 
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o Pomoc p ři uplat ňování práv, oprávn ěných zájm ů 
a při obstarávání osobních záležitostí  (např. poskytnutí 
informací potřebných k řešení nepříznivé sociální situace 
prostřednictvím sociální služby a o návazných sociálních 
službách) 

o Výchovné, vzd ělávací a aktiviza ční činnosti 
(např. podpora k aktivitě -návštěvy divadel, kin, výstav, výlety, 
sportovní aktivity), kdy se uživatelé zúčastnili těchto aktivit: 

 
- Pondělky na Kafárně (cvičení na rozvoj komunikace, 

logiky a paměti, společenské hry, zpívání s kytarou, 
geokaching) 

- Divadlo Petra Bezruče – Noc Bláznů 
- Kuželky pořádané Klubem Mlýnek 
- Akce Ostravský drozdík na 100dolní – karaoke 

pořádané Mens Sanou, o.s. 
- Workshopy v KKO - Den pro muže, Den pro ženy, 

Kreativní workshop 
- Beseda v Librexu s p. Špačkem (Etiketa), beseda 

„Zdravý životní styl“ 
- Kino – Kájínek, Piko 
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Kafárna slouží rovněž jako rekvalifikační zařízení pro úřad 
práce. Našim uživatelům nabízíme možnost zapojit se do 
Poradensko-motiva ční programu nebo P řípravy k práci.  
Cílem je rozvoj pracovních dovedností k získání pracovního 
místa a udržení se na něm. Doplnit počet klientů, kteří prošli 
přípravou k práci. V Kafárně  bylo v roce 2011 zapojeno  
do obou programů celkem 8 lidí .  

 
 

Novinky v daném roce 
 

o Přijetí propagačního pracovníka z řad osob se ZP 
o Získání grantu GE MONEY BANK na projekt: 

„Umělecká Kafárna“  
o Zahájení realizace proměny kavárny 
o Navázání spolupráce s organizací Cooltour s možností 

odběrů výrobků Kafárny 
 

 Podařilo se …  
 

o Zajištění nového materiálního vybavení šatny pro 
uživatele i kanceláře pracovníků (dar OKD) 

o Pokračování v pravidelných akcích Mens Sany  
a Turistů  

o Každoroční příprava občerstvení pro Vánoční setkání 
Komunitního plánu Ostrava 

o Z čeho jsme měly radost 
o Účast na akci Lidé lidem (prezentace organizace 

prostřednictvím prodeje našich výrobků) 
o Úspěšně zvládnout akci „Advent plný andělů“, na které 

jsme se prezentovali výrobky i poskytnutím 
občerstvení pro zástupce neziskových organizací  
a dalších VIP hostů 

o Účast na křtu knihy „Psychózy“ v PL Opava a podpořit 
tak prezentaci naší organizace  

o Naplněnost cílů našich uživatelů a stálý zájem o naši 
sociální službu 
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Připravujeme  
 
o Dokončit realizaci projektu „Umělecká Kafárna“ (výmalba, 

instalace osvětlení a rámů, pořádání pravidelných 
vernisáží a výstav umělecké tvorby osob se zdravotním 
postižením i jiných) 

o Zavedení wi-fi pro uživatele a hosty kavárny 
o Pokračovat v navázané spolupráci s organizací Cooltour 

(odběr výrobků) 
o Spolupráce s MŠ Větrná při projektu „Ostrava moje město“ 

(návštěva dětí s rodiči, výstava dětských prací) 
 
 

Pracovníci Kafárny v roce 2011: 
 
Mgr. Magdalena Holubová, manažerka oblasti Ostrava  
(do 7/2011) 
Helena Křemenová, DiS., manažerka oblasti Ostrava  
(od 7/2011) 
Mgr. Darja Šlahorová, vedoucí pracoviště KAF (na dlouhodobé 
nemocenské) 
Mgr. Darina Hrušková, sociální pracovnice a terapeutka 
sociální rehabilitace 
Mgr. Iveta Lulková, terapeutka sociální rehabilitace 
Jakub Koťátko, propagační pracovník 
Michal Home, pomocný pracovník kuchyně a obsluhy 
Mgr. Karin Janková, psycholog (externě) 
PhDr. Petr Štěpaník, supervisor (externě) 
 
 
Na pracovišti Kafárna v roce 2011 byly umožněny praxe/stáže  
celkem 8 student ům vysokých škol a VOŠ.  
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Kafárna byla v roce 2011 podpo řena z následujících 
zdroj ů: 
 

  
 

 
 

ANIMA VIVA o.s. a její ostravská pracovišt ě – KAFÁRNA a 
Klub Kafe OSTRAVA jsou subdodavateli služby SOCIÁLN Í 
REHABILITACE v rámci projektu „Podpora a rozvoj slu žeb 
sociální prevence v Moravskoslezském kraji“:  
CZ.1.04/3.1.00/ 05.00009 v období od 9/2009-12/2011 . 

 
Projekt byl realizován s finan ční 
podporou statutárního m ěsta Ostravy. 

  "V zam ěstnávání hendikepovaných jdeme 
sami p říkladem!", projekt č. 11110262 realizovaný v dob ě 
7/2011-6/2012 a podpo řený Nadací OKD ve výši 600 000 K č.  

DĚKUJEME!" www.nadaceokd.cz  

 Centrum pro zdravotn ě postižené 
Moravskoslezského kraje podpo řilo mzdovými p říspěvky  
a souvisejícími aktivitami zam ěstnání propaga čního pracovníka 
z řad OZP v Klubu Kafe Ostrava a Kafárn ě.  Projekt „Kou čování 
jako cesta k aktivnímu uplatn ění zdravotn ě postižených osob  
na trhu práce“ (CZ.1.04/2.1.01/44.00060).  Děkujeme.  

 
V rámci Regionálního grantového Programu podpory po třebných 
byl podpo řen projekt „Um ělecký život Kafárny“. D ěkujeme.
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Z tvorby uživatel ů (oblast Ostrava) 

 
Fotografie: 

 
Jakub Ko ťátko 
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Zpráva o hospoda ření 2011 

 

VÝDAJE Kč 

A. Provozní náklady 1.317 447,00  
1. Vybavení (DHIM, DNHIM) 195 843,00 
2. Kancelářské potřeby 34.783,00 
3. Provozní režie 184 046,00 
4. Nájemné a služby s tím spojené 324 053,00 
5.Telekomunikační a poštovní služby 106.203,00 
6. Vzdělávání 14 181,00 
7. Cestovné 10 020,00 
8. Nákup zboží a služeb 375 725,00 
9. Ostatní výdaje 72 593,00 
B. Mzdové náklady 2 912 557,00  
1. Hrubé mzdy + zdrav a soc. pojištění zam. 2 912 557,00 

VÝDAJE CELKEM 4 230 004,00  

 

PŘÍJMY Kč 

A. Příjmy z vedlejší činnosti 280 652,00     
B. Příjmy z reklamy a propagace 0  
C. Dotace 3 937 385,00     
1. Dotace MPSV ČR, MM, OKD, MSK 3.903 950,00 
2. Příspěvky Úřadů práce 33 435,00 
D. Členské p říspěvky 1 700,00  
E. Dary fyzických a právnických osob 64 370,00  
F. Příjmy z úrok ů z vkladu 88,00  
G. Ostatní p říjmy 51 680,00     

PŘÍJMY CELKEM 4.335 875,00  

  

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 105 871,00  

 

 ANIMA VIVA o.s.   

52 

Finanční partne ři  

 

  
 

          
 
 

           
 
 

 

Sponzo ři, dárci 

 

        
 

DASOLI, s.r.o. 
Helena Křemenová, DiS. 

Ing. Vladimír Žák 
Josef Slivka 

SOL-IN-TRA GLOBAL, s.r.o.
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Spolupracovali s námi 

 
S Centrem ANIMA Opava v r. 2011 spolupracovali:  
 
Centrum pro zdravotně postižené MSK  
ČSOB – Poštovní spořitelna 
DASOLI, s.r.o. 
EDUCO CENTRUM s.r.o. 
EDUPOL, Olomouc 
Charita Opava 
Ing. Vladimír Žák 
Josef Slivka 
Komunitní plánování města Opava 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
Magdalena Grimová 
Marianum, příspěvková organizace 
Mens Sana, Ostrava 
Mgr. Lucie Stanjurová  
Mgr. Nina Grossmannová 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MUDr. Petr Taraba 
Nadace OKD 
Občanské sdružení INTEGRA OPAVA  
Ostroj, a.s. 
o.s. EKIPA 
Psychiatrická léčebna Opava 
Psychiatrické ambulance v Opavě, Hrabyni a Hlučíně  
Psychologické ambulance v Opavě a Hlučíně 
Renata Birteková 
Salvator Krnov 
Slezská diakonie Krnov, středisko Rút 
Slezská univerzita v Opavě 
Statutární město Opava 
Úřad práce Opava 
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Se Sociální poradnou v r. 2011 spolupracovali: 
 
Centrum pro zdravotně postižené MSK 
ČSOB – Poštovní spořitelna 
DASOLI, s.r.o. 
Diakonický institut, Ostrava 
Dluhová poradna SPES, Olomouc 
EDUCO CENTRUM s.r.o. 
Charita sv. Alexandra, Ostrava 
Chráněné a podporované bydlení Charita Opava 
Komunitní plánování města Opava 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
Krizová pomoc Fénix, Charity Opava 
Krizové centrum Ostrava, o.s. 
Mgr. Michal Nosek 
Mgr. Nina Grossmannová 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Občanské sdružení Integra Opava 
O.s. Dotyk, Brno 
o.s. EKIPA 
Podporované bydlení Mens Sana, Ostrava 
Poradna při finanční tísni, o.p.s. Ostrava  
Psychiatrická léčebna Opava 
Psychiatrické ambulance v Opavě, Hrabyni a Hlučíně  
Psychologické ambulance v Opavě a Hlučíně 
Slezská nemocnice Opava 
Statutární město Opava 
Středisko krizové pomoci „Naděje“ Charity Opava 
 
 
 



 ANIMA VIVA o.s.   

55 

 
 
S Klubem Kafe Ostrava v r. 2011 spolupracovali: 
 
Astrid o.p.s. 
Centrum pro zdravotně postižené MSK 
CRPDZ MSK 
ČSOB – Poštovní spořitelna 
DASOLI, s.r.o. 
Dům duševního zdraví 
Charita Ostrava 
Charita sv. Alexandra 
Ilona Vítková 
Klub Mlýnek 
Komunitní plánování města Ostravy 
Krajský úřad MSK 
Krizové centrum Ostrava 
Mens Sana, Ostrava 
Mikasa o. s. 
Nadace OKD 
Projekt Pavučina 
Psychiatrická léčebna Opava 
Psychiatrické a psychologické ambulance  
Slezská univerzita v Opavě 
SOL-IN-TRA Global s.r.o.  
Statutární město Ostrava 
ÚMOb Ostrava - Jih 
Úřady práce v Ostravě a Karviné 
Vlnka o.s. 
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S Kafárnou v r. 2011 spolupracovali: 
 
Astrid o.p.s. 
Centrum pro zdravotně postižené MSK 
CRPDZ MSK 
ČSOB – Poštovní spořitelna 
DASOLI, s.r.o. 
Dům duševního zdraví 
GE Money Bank, a.s. 
Charita Ostrava 
Charita sv. Alexandra 
Klub Mlýnek 
Komunitní plánování města Ostravy 
Krajský úřad MSK 
Krizové centrum Ostrava 
Mens Sana, Ostrava 
Nadace OKD 
Projekt Pavučina 
Psychiatrická léčebna Opava 
Psychiatrické a psychologické ambulance  
Slezská univerzita v Opavě 
SOL-IN-TRA Global s.r.o.  
Statutární město Ostrava 
ÚMOb Ostrava - Poruba 
Úřady práce v Ostravě a Karviné 
Vlnka o.s. 
 
 

 



 ANIMA VIVA o.s.   

57 

ANIMA VIVA o.s. d ěkuje: 

 
Všem, kteří v roce 2011 přispěli k zachování služeb,  

které poskytujeme. 

 

Všem, kteří nás podpořili v naší práci,  

protože chápou její smysl. 

 

Všem, kteří nám v roce 2011 jakkoliv pomohli  

nebo nás podpořili. 

 

Všem spolupracujícím organizacím,  

se kterými se společně snažíme poskytovat pomoc,  

podporu a radu lidem s duševním onemocněním  

nebo lehkým a středně těžkým mentálním postižením. 

 

 

Další informace o nás najdete na: 

http://www.animaviva.cz 
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© ANIMA VIVA o.s., 2011 

grafický návrh obálky: Anna Nováková 


