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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  
 
 

Vážení a milí,  
 
opět po roce mám tu možnost napsat zde několik řádků na úvod. Opět se mi hlavou míhá spousta 

sekvencí, událostí, příběhů a zážitků, u kterých jsem měla tu čest být přítomna převážně spolu se svými 
kolegyněmi a našimi klienty. Dalo by se to přirovnat k tomu, jako bychom po celý rok společně skládali 
mozaiku či puzzle. Nyní máte před sebou novou výroční zprávu naší organizace, chcete-li hotový obrázek, či 
pomyslnou skládanku tří set pětašedesáti uplynulých dní. Každá kapitola, každý řádek si můžete představit 
jako jeden z „puzzlíků“, který v jisté zkratce a struktuře znázorňuje a vypráví o tom, co jsme v roce 2013 
společně prožili na lodi jménem ANIMA VIVA o.s.  

Nebylo toho málo, ostatně jako každým rokem. Největší změnou pro nás byla skutečnost, že jsme 
v roce 2013 vypluli na rozbouřené moře sociálních služeb již bez našich kolegyněk z ostravských pracovišť 
Kafárny a Klubu Kafe Ostrava. Po vzájemné dohodě jsme společným úsilím, vzájemným respektem a v 
přátelské atmosféře završily společnou spolupráci. Naše dlouholeté souputnice se tak pomyslně nalodily na 
novou loď jménem Spirála o.p.s., která v roce 2013 pokračovala a věřme, že nadále bude úspěšně 
pokračovat ve stejné činnosti, jakou provozovala na palubě Animy. Jsme rády, že naše vzájemné vztahy 
zůstaly v dobrém zachovány, že můžeme společně i dnes sdílet nejen odborné záležitosti, ale i radosti či 
starosti všedních dní při našem společném poslání, kterým je pomoc a podpora osob se zdravotním 
postižením. V první polovině roku 2013 jsme uzavřely poslední administrativní záležitosti a nezbývá než 
popřát kolegyním do Ostravy svěží a příhodný vítr do plachet. Tak tedy: „Spirálo, AHOJ!“ 
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Od ledna 2013 jsme tak vypluli pouze do opavských vod ve stejném personálním obsazení odborných 
pracovníků a s několika plavčíky z řad osob se zdravotním postižením, kteří u nás působí na pomocných 
pracovních pozicích v rámci administrativně technického zajištění našich služeb. Problém nebyl ani 
s naloďováním dalších pasažérů- klientů našich služeb. Statečně jsme překonali, ostatně i jako v letech 
minulých, problémy se základními zásobami a díky Nadaci OKD a Nadaci BONA jsme byli schopni zajistit 
našim pasažérům zase o něco lepší a klidnější plavbu. Nemůžu zde nezmínit své věrné a obětavé lodivody 
obou služeb a touto cestou jim upřímně poděkovat, protože právě pro jejich profesionální přístup a nasazení 
mají naši klienti pocit bezpečí a jistoty. Jistoty, že nejsou na své problémy sami a že nebudou posádkou tzv. 
„hozeni přes palubu“, a to i tehdy, když se naše loď kymácí v poryvech větrů, vírech spodních proudů, či 
proplouvá uprostřed skrytých skalisek v opavských vodách sociálních služeb. O takové momenty není 
každým rokem nouze. O to víc si vážím statečné posádky naší lodi, svých kolegyň, mimo jiné i za to, že 
nepřestávají sledovat střelku našeho kompasu, chcete-li poslání, a pevně drží vesla v rukou. Rok co rok se 
neustále utvrzuji v tom, že spokojenost našich klientů je postavena především na jejich odborné a lidské 
kvalitě. 

 Pravda, čas od času slýchávám stále se opakující výkřiky drzých racků, či hladových kormoránů o 
tom, zda snad nemáme nadbytek zásob na počet posádky a pasažérů, nebo zda mají naši pasažéři dostatek 
všeho, co k plavbě potřebují. Beru tyto výkřiky již jako kolorit našich plaveb, protože si myslím, že i 
kdybychom tyto věčně nenasycené a hladové křiklouny krmili z vlastních, oproti jiným parníkům či tankerům, 
za kterými stojí mocní rejdaři, skromných zásob, stále by křičeli.  

Na palubě naší lodi pracujeme, jak nejlépe dovedeme v možnostech, jaké máme. A jestli je to moc 
nebo málo? Kdo je nebo se může nazvat tím pravým arbitrem, který je schopen toto odpovědně a nezávisle 
vyhodnotit? V této souvislosti mě napadá výrok jedné moudré ženy, o kterém si myslím, že přesně vystihuje 
práci, kterou v ANIMA VIVA o.s. odvádíme. Dovolím si její slova citovat: 
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„Všechno, co d ěláme, je jenom kapka v mo ři, ale kdybychom to ned ělali, ta kapka by tam chyb ěla.“ 
 

Proto chci na tomto místě upřímně poděkovat všem, kteří chápou smysl naší práce, důvěřují nám a 
podporují nás v našem snažení pomáhat těm, kteří svým zdravotním postižením patří k těm nejzranitelnějším 
skupinám, a kteří naší podporu a pomoc potřebují.  

Věřím a mám naději, že svou přízeň a podporu posádce na palubě lodi ANIMA VIVA o.s. zachováte i 
v příštím 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 – 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 2013:  
Bc. Hana Brňáková 
Mgr. Petra Tesařová, DiS. 
Bc. Pavla Premusová (do 30.9.2013) 
Bc. Kateřina Jedličková, DiS. (od 1.10.2013) 
 
 
Revizní komise 2013:  
Renata Stružová 
Bc. Kateřina Jedličková, DiS. (do 30.9.2013) 
Jana Kramolišová (od 1.10.2013) 
 
Vedení účetnictví 2013: Dasoli s.r.o. 
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Občanské sdružení ANIMA VIVA o.s. 
 
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 zaměřuje se na tyto oblasti: 
 
• odborné sociální poradenství 
• sociální rehabilitaci 
• vzdělávání a volnočasové aktivity 
• podporu v zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním 
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Poslání sdružení 
Současným posláním sdružení ANIMA VIVA o. s. je: na území Moravskoslezského kraje poskytovat 
podporu lidem s duševním onemocněním, mentálním a jiným zdravotním postižením, jejich 
rodinným příslušníkům a osobám blízkým v přijetí života s duševní nemocí či mentálním a jiným 
zdravotním handicapem, pomáhat jim zvládnout zapojení se do běžného života a zamezit jejich 
sociálnímu vyloučení. 

 
Cíle sdružení 

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

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

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

- podílet se na rozvoji sítě sociální pomoci 
- aktivizovat sociální a pracovní schopnosti a dovednosti lidí s duševním onemocněním nebo 

mentálním handicapem 
- přispívat ke snížení rizika dekompenzace psychického stavu u obou cílových skupin 
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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.  
 

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

 
- důvěrnost a soukromí  – respekt soukromí uživatelů a zachování důvěrnosti veškerých 

informací získaných při poskytování služby 
 

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

- zásada profesionálního  přístupu  - odborní pracovníci splňují vzdělání dle zákona  
č. 108/2006 Sb. a mají praxi s cílovou skupinou osob s duševním onemocněním 

 
- zásada týmovosti a kolegiality  - spolupráce všech pracovníků v zájmu uživatele 
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Cílové skupiny 
 
• lidé s dlouhodobým duševním onemocn ěním 

 (ne v kombinaci se smyslovým postižením, probíhající závislostí na alkoholu a jiných 
návykových látkách, s přetrvávajícím agresivním a hrubým chováním, u tělesných postižení 
závisí na poptávané službě) 

• rodinní p říslušníci, pe čovatelé a p říbuzní takto nemocných 
• lidé v krizové situaci spojené s trvajícími psychic kými a sociálními obtížemi 
• lidé s lehkým nebo st ředně těžkým mentálním postižením 
• lidé s jiným zdravotním postižením  (před. neurologické onemocnění, organické poruchy,  

kombinované postižení) 
 

Poskytované sociální služby 
 
• odborné sociální poradenství 

Sociální poradna v "klášterním středisku", Sušilova 1, Opava  
• sociální rehabilitace 

v Opavě na pracovišti: Centrum ANIMA Opava, Liptovská 21, Opava - Kylešovice 
u partnerských organizací v Opavě (kavárna Fajne Kafe, Popská 9)  
a Stěbořicích u Opavy (Slezské zemské muzeum, Arboretum Nový Dvůr)  
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Oblasti p ůsobení a pracovišt ě 
 
OPAVA    

Centrum ANIMA Opava Sociální poradna 
Liptovská 21 areál Slezské nemocnice v Opavě 
747 06 Opava 6 - Kylešovice Olomoucká 86 
 746 01 Opava - předměstí 

 
 
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
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Pracovníci sdružení 
 
Na činnosti ANIMA VIVA o.s. se v roce 2013 podílelo celkem 6 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr,  
7 osob se zdravotním postižením bylo zaměstnáno na zkrácený pracovní úvazek a 8 externích zaměstnanců 
s námi spolupracovalo formou DPP. Účetnictví organizace a právní poradenství pro uživatele byly zajištěny 
externí službou. 
V roce 2013 jsme využili ve spolupráci s Úřadem práce v Opavě institutu veřejně prospěšných prací, v rámci 
kterého byla přijata pracovnice na pozici pracovní a sociální asistentky pracovníků OZP. Zapojení této nové 
pracovnice umožnilo realizaci projektu podpořeného nadací OKD č. 130110418 „Pracovní a sociální 
rehabilitace pro pokročilé“. 
 
Vzdělání zaměstnanců na HPP 
 (= pracovníci přímé péče a vedoucí zaměstnanci): 

o 5 zaměstnanců je VŠ vzdělání 
o 1 zaměstnanec má SŠ vzdělání, které si doplňuje 

 o kurz pracovníka v sociálních službách 
 
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 2013 bylo zapojeno 5  dobrovolníků a umožnili jsme praxi 4 studentům 
vyšších odborných a vysokých škol či účastníkům rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách.  
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Pracovní rehabilitaci – přípravu k práci ve spolupráci s ÚP Opava a ÚP Nový Jičín  na našich pracovištích 
v Opavě v roce 2013 vykonávalo celkem 6 osob se zdravotním postižením a v projektu Nadace OKD 
„pracovní a sociální rehabilitace pro pokročilé“ bylo formou DPP zapojeno dalších 9 osob se zdravotním 
postižením. 
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Události  a zm ěny v roce 2013 
 

• Sociální poradna  byla od ledna 2013 otevřena v nových prostorách  budovy vrátnice vedle 
pohotovostní lékárny v areálu Slezské nemocnice v Opavě a nabídla tak lepší zázemí pro konzultace 
klientů. 

• Od 1. 1. 2013  došlo k osamostatn ění dvou ostravských pracoviš ť – tréninkových kaváren: Klubu 
Kafe Ostrava a Kafárny , jejichž činnost převzala o.p.s. Spirála  jako následnická organizace ANIMA 
VIVA o.s. v Ostravě. Vychází z původních cílů občanského sdružení ANIMA VIVA o.s. a nadále 
pokračuje ve stejné činnosti.  Odkaz na webové stránky Spirály o.p.s. http://www.spirala-ops.cz   

• Realizací „Programu 5 P“  (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory), projekt č. 121 102 
99 realizovaný v období května 2012 až března 2013 podpořeného Nadací OKD, jsme prohloubili 
spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Opava s cílem více propojit síť sociálně-zdravotních služeb v 
následné péči.  

• Služba sociální rehabilitace poskytovaná na pracovišti Centrum ANIMA Opava je od 1. kv ětna 2013  
zapojena v individuálním projektu Moravskoslezského  kraje  a financována z dotací Evropské unie 
v rámci v projektu č. CZ.1.04./3.1.00/05.00070 s názvem Optimalizace sítě služeb sociální prevence v 
Moravskoslezském kraji. 
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• Realizací projektu "Kdopak by se lidí bál? aneb ASERTIVN Ě DO ŽIVOTA" za podpory Nadace 
Bona  jsme v září 2013 navázali na předcházející projekt „Programu 5 P“ a zapojili další zájemce 
aktuálně hospitalizované v PN Opava v tréninku komunikačních dovedností. 

• V pracovní rehabilitaci  ve spolupráci s ÚP Opava a ÚP Nový Ji čín se v průběhu roku 2013 na práci 
v rámci našich dvou pracovišť připravovalo celkem 6 osob    

• V projektu Nadace OKD  č. 130110418 „Pracovní a sociální rehabilitace pro pokro čilé“ jsme od září 
2013 zapojili dalších 9 osob  se zdravotním postižením. 

• Za podpory dotace Statutárního města Opavy a ve spolupráci s Centrem pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje (projektu "Společně k pracovnímu uplatnění"), jsme v r. 2013 zaměstnali 
celkem 7 z našich uživatel ů na podporovaných pracovních místech.  
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Pracovišt ě ANIMA VIVA o.s. 
 
Sociální poradna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adresa   
 
Areál Slezské nemocnice Opava 
Olomoucká 86, budova vrátnice 
(vedle pohotovostní lékárny) 
746 01 Opava  - předměstí 
 
Telefon : 553 766 684, mobil:  739 404 544 E-mail  poradna@animaviva.cz 
 (pondělí a středa 9-12 a 13-16 hod.) 
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Centrum ANIMA Opava 

 

Adresa: 

Liptovská 21 
747 06 Opava – Kylešovice 

Telefon: 553 034 600 

Mobil terapeutky: 739 404 488 

E-mail: centrum.opava@animaviva.cz 
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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 2013 bylo poskytováno ambulantně dva dny v týdnu v areálu Slezské nemocnice 
v  Opavě, na ul. Olomoucké 86 v prostorách budovy vrátnice (vedle pohotovostní lékárny).  
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. 
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Poradenství a konzultace byly poskytnuty celkem 113 klientům (v 91 % klientům s trvalým bydlištěm v 
Moravskoslezském kraji). 
 
Poskytovali jsme poradenství: 
- v oblasti sociáln ě-právní  
(vč. podpůrné služby externího právního poradce na telefonu) 
- pracovní poradenství  
(poradenství v ot. pracovně-právních, poradenství spojené s hledáním vhodného zaměstnání, pomoc se 
sestavením životopisu a kontaktováním zaměstnavatele,  aj.) 
- spojené s řešením situace bydlení 
- v oblasti dluhové problematiky 
- v oblasti vzd ělávání, sociální rehabilitace, využití volného času 
- v oblasti vyhledání další odborné pomoci  
(psycholog, psychiatr, možnosti následné terapie) 
- zprost ředkování návazných služeb ANIMA VIVA o. s.  
- zprost ředkování kontakt ů a informací  o navazujících službách jiných poskytovatel ů sociálních 
služeb v Moravskoslezském kraji 
- pomoc p ři jednání s ú řady, uplat ňování práv, oprávn ěných zájm ů a při obstarávání osobních 
záležitostí 
- podp ůrné individuální psychoterapie 
- v rámci Opavy a blízkého okolí doprovody  k poskytovatelům sociálních služeb, institucím (ubytovna, 
azylový dům, zaměstnavatel, banka, bytové družstvo aj.); 
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Další činnost poradny:  
- podpora zaměstnávání, příprava k práci osob se zdravotním postižením 
- prezentace pro oddělení PN Opava zabývající se terapií a doléčováním psychóz (odd. 17 BC, 17 A)  

a ambulantní psychology a psychiatry v Opavě 
 
 

Statistické údaje o poskytnutém  
poradenství v roce 2013 
  
Počet klientů    113 

Noví klienti    65 

Počet návštěv a kontaktování   596 

Celkem kontakty (10 až 30 min.) 465 

Celkem intervence (jednání ≥ 30 min.) 652 

 
 

Provozní hodiny poradny:    
  
Pondělí a středa  9-12 a 13-16 hod. 

Pátek    pro objednané 
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V roce 2013 se v Sociální poradn ě poda řilo: 
 

- poskytnout konzultace a potřebné informace k nalezení řešení a  překonání nepříznivé životní situace 
celkem 113 osobám (z toho 59 ženám a 54 mužům) 

- udržet kontaktní místo poradny v areálu Slezské nem ocnice Opava , tedy v bezprostřední 
blízkosti Psychiatrické nemocnice a umožnit tak uživatelům řešit nepříznivou situaci již během 
hospitalizace nebo před jejím plánovaným ukončením  

- zvýšit informovanost u 65 nových klient ů, opakovaně poskytnout konzultace a vést případovou práci 
u 48 stávajících uživatelů  

- ve spolupráci s úřadem práce Opava vyjednat pracovní rehabilitaci - p řípravu k práci pro 4 nové 
uživatele 

- poskytli jsme informace a pomohli jsme zorientovat se v síti sociálních služeb uživatelům z celého 
moravskoslezského kraje (45 % klientů bylo z Opavy a okolních obcí okresu, 22 % klientů 
z Ostravy, 9 % z oblastí Třinec/Frýdek-Místek/Karvinsko, 8 % z Novojičínska a 4 % 
z Krnova/Bruntálu); klienti z jiného kraje tvořili 2%, u 7% nebylo zjištěno místo bydliště 

- od ledna 2013 otev řít poradnu  v nových bezbariérových prostorách budovy vrátnice , vedle 
pohotovostní lékárny v areálu Slezské nemocnice   

- přestěhováním poradny (vedle pohotovostní lékárnu s odlišnou provozní dobou) snížit obavy ze 
stigmatizace při vyhledání další odborné pomoci po léčbě 

- nabídnout naše služby pacientům v psychiatrické léčebně celkem na 6 informačních komunitách, vč. 
rozšíření spolupráce s odd. 17A 

- udržení služby individuálních podp ůrných psychoterapií  pro uživatele poradny i po skončení 
projektu Nadace OKD 
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- prezentovat se na Dni sociálních služeb v Opavě a akci Noc venku (k prevenci bezdovomectví) 
v Kostele sv. Václava v Opavě  

- prezentovat metody a principy pracovní rehabilitace – přípravy k práci osob se zdravotním postižením 
na workshopech Ligy lidských práv: „Férové zaměstnávání“ v Ostravě a Zahrady 2000 o.s.: 
„Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – pracovní rehabilitace“  v Jeseníku 

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

- zavést nový on-line eviden ční program  www.evicka.info 
k záznamu poskytované služby v elektronické podobě 

 
 

Pracovníci Sociální poradny v r. 2013:   
 
Mgr. Petra Tesařová, DiS., sociální pracovnice, vedoucí poradny 
Bc. Hana Brňáková, ředitelka a statutární zástupce 
Mgr. Darina Nováková, externí psycholog 
Mgr. Libor Kundrata, externí psycholog 
Mgr. Michal Nosek, externí právník 
Mgr. Nina Grossmannová, supervizorka 
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Co nás t ěší: 
 

- pokračující spolupráce s Centrem pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s. před. 
v otázkách podpory zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním, 

- udržení spolupráce s Krajským úřadem práce ČR v Ostravě a kontaktními ÚP v  Opavě a  Novém 
Jičíně v rámci „pracovní rehabilitace“ pro klienty poradny  

- rozšíření spolupráce s Úřadem práce ČR v zapojení se do dalšího programu APZ -„veřejně 
prospěšných prací“ 

- spolupráce s organizacemi Charita sv. Alexandra, Mens Sana, Charita Opava, Ekipa (chráněná 
bydlení v Ostravě a Opavě) 

- že je připraveno lepší materiálně-technické zázemí a důstojnější prostory pro poradenské konzultace 
klientům v r. 2013 

- rozšíření týmu o dva externí psychology, kteří mohou poskytnou další individuální podpůrné 
psychoterapie pro uživatele poradny 

- navázání spolupráce s Mgr. Pavlínou Němcovou a zavedení on-line evidenčního programu služeb 
www.evicka.info  

- sociální pracovnice poradny si rozšířila své vzdělání a přehled v sociálně-právní oblasti účastí na 
konferenci k Novému občanskému zákoníku, platnému od 1.1.2014, účastí na seminářích 
k transformaci psychiatrické péče a  praktickým výpočtům sociálních dávek dle platné legislativy 
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Chtěli bychom ocenit: 
 

- ceníme si trvající spolupráce s Psychiatrickou nemocnicí Opava , především na vybraných 
odděleních  (v působnosti prim. MUDr. Petra Taraby, psycholožky Mgr. Niny Grossmannové, dále 
sociálních pracovnic pí. Heleny Žídkové, Hany Hemzalové, Milady Otýpkové, Ivany Hubálkové a Bc. 
Lucie Beinhauerové,  DiS a od r. 2013 také psycholožky Mgr. Dariny Novákové), kde služby poradny 
jsou udržovány v povědomí personálu a doporučovány pacientům, 

 

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

 

- účinnou spolupráci s Mgr. Evou Náhlíkovou a Ing. Simonou Balázsovou z Centra pro zdravotn ě 
postižené MSK , spolupráci s pí. Hanou Musilovou z Úřadu práce ČR, kontaktního místa v Opavě, 
Mgr. Blahoslavou Markovou a Ing. Petrou Blancovou z Úřadu práce ČR, kontaktního místa v Novém 
Jičíně 

 

- návaznou pomoc krizového střediska Naděje Charity Opava  klientům poradny 
 

- práci Danuše Pavelkové , která v r. 2013 pomohla s administrativou a zavedením nového 
evidenčního programu „Evička.info“ na obou pracovištích ANIMA VIVA o.s. 

 
Děkujeme za odbornou spolupráci a těšíme se na to, že bude trvat i v příštích letech. 
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Sociální poradna byla v roce 2013 finan čně podpo řena ze zdroj ů:  
 

MPSV          Statutární m ěsto Opava    Úřad práce Opava  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Od září 2013 jsme byli zapojeni do projektu "Spole čně k pracovnímu uplatn ění" , projekt OP LZZ 
realizovaný Centrem pro zdravotně postižené v době 1.6. 2012 – 31.5. 2014.  
DĚKUJEME za mzdové příspěvky na podporu zaměstnání pomocné administrativní pracovnice na pracovišti 
Sociální poradny. DĚKUJEME! www.czp-msk.cz  
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Nadace OKD 

V Centru ANIMA Opava a Sociální poradně byl v období květen 2012 - 
březen 2013 realizován Projekt č. 121 102 99 "Program 5P"  (Potřebného 
a Přínosného Propojení Péče a Podpory), který byl podpořen částkou 
200.000,- Kč. Umožnil dostupnost individuálních podpůrných psychoterapií 
pro uživatele služeb Sociální poradny.  

DĚKUJEME! www.nadaceokd.cz 
 
 
 
Prostory k provozování služby Sociální poradny posk ytla: 
 

  DĚKUJEME! www.nemocnice.opava.cz   
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Centrum ANIMA Opava 
 

Posláním Centra ANIMA Opava je podporovat a posilovat osoby  
se zkušeností s duševním onemocněním, s mentálním postižením  
a zdravotním postižením při jejich snaze zapojit se do běžného života 
s důrazem na respektování jejich individuálních potřeb. 
 
Statistické údaje o sociální rehabilitaci za rok 20 13 
Počet uživatelů  76 
Počet intervencí 5 529 
Počet kontaktů  1 238 
Návštěvnost  2 483 
 

 
Sociální rehabilitace se zam ěřovala na 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) 
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� Nácvik obsluhy a přípravy nápojů 
� Nácvik pracovních dovedností k získání či udržení zaměstnání  
� Nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům 
� Nácvik pohybu a orientace 

 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
 
� Doprovody klientů  
� Nácvik schopností využívat dopravní prostředky  
� Nácvik komunikace  
� Nácvik chování ve společenských situacích 

 
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) 
� Trénování jemné motoriky 
� Nácvik komunikace a asertivity 
� Návštěvy společenských akcí, výlety 
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Návšt ěvnost aktivit sociální rehabilitace v roce 2013 
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Program 5P (Pot řebného a P řínosného Propojení Pé če a Podpory) 
Projekt byl realizován díky podpoře Nadace OKD v období od 1. 5. 2012 do 31. 3. 2013. Program 5P byl 
určen osobám s chronickým duševním onemocněním, kteří v průběhu hospitalizace v Psychiatrické nemocnici 
v Opavě docházeli do sociální rehabilitace Centra ANIMA Opava. Cílem Programu 5P bylo udržet schopnosti 
a dovednosti obnovené nebo získané v rámci léčebného pobytu v PN Opava při Léčebné výchově 
k samostatnosti, posílit schopnost strukturovat si denní režim a zvýšit motivaci pacientů k využívání sociálních 
služeb i následně po propuštění z nemocnice. Součástí Programu byla i možnost docházení na individuální 
podpůrnou psychoterapii. 
 
"Kdopak by se lidí bál? aneb ASERTIVN Ě DO ŽIVOTA". 
Od září do prosince 2013 jsme díky podpoře Nadace BONA ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Opava 
realizovali projekt, který navazoval na Program 5P. V rámci projektu jsme uživatelům nabídli novou aktivitu s 
názvem: "Kdopak by se lidí bál? aneb ASERTIVNĚ DO ŽIVOTA". Uživatelé si v této aktivitě pod vedením 
odborných pracovnic nacvičovali asertivní chování, komunikaci a zvládání krizových situací.  
 
Pracovní rehabilitace - P říprava k práci 
V roce 2013 jsme stejně jako v minulých letech pokračovali ve spolupráci s úřady práce za účelem realizace 
programu Příprava k práci. V rámci programu jsme pomáhali uživatelům získat či znovuobnovit jejich 
pracovní návyky, dovednosti a pracovní režim a zvýšit tak jejich šanci na pracovní uplatnění na trhu práce. 
Pracovní rehabilitaci jsme každému uživateli „ušili na míru“, vždy jsme ji nastavili a přizpůsobili jeho 
individuálním možnostem, schopnostem a dosavadním zkušenostem.  
V průběhu roku 2013 v Centru ANIMA Opava přípravu k práci absolvovalo celkem 6 uživatelů, kteří následně 
také získali pracovní uplatnění. 
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Projekty zam ěřené na zam ěstnávání osob se zdravotním postižením  
 
Na zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsme se zaměřovali po celý rok 2013. V naší snaze nás 
podpořilo Statutární město Opava, Nadace OKD a Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského 
kraje. Díky dotaci Statutárního města Opavy a finančním prostředkům Centra pro zdravotně postižené MSK 
jsme zaměstnali celkem 7 osob se zdravotním postižením. 
V létě 2013 jsme začali realizovat projekt Sociální a pracovní rehabilitace pro pokro čilé, který byl 
podpo řen Nadací OKD  a byl spolufinancován z prostředků Úřadu práce ČR. Délka realizace projektu byla 
schválena do konce roku 2013, Nadace OKD nám však na základě naší žádosti vyšla vstříc a díky tomu byla 
realizace projektu prodloužena do konce dubna 2014.  
Hlavním cílem projektu bylo podpořit pracovní schopnosti a dovednosti zdravotně postižených osob, které 
mají předpoklady k uplatnění na trhu práce. Projekt byl realizován ve spolupráci se Slezským zemským 
muzeem, Slezským divadlem v Opavě, mini-kavárnou Fajne Kafe na jejichž veřejně přístupných pracovištích 
rehabilitace probíhala pod vedením pracovní asistentky. Na podzim 2013 jsme rozšířili spolupráci s firmou 
GAPPAY s.r.o. Spolupráce spočívala v zajištění nácviku pracovních dovedností na přípravných operacích pro 
zajištění výroby kynologických potřeb. Tato spolupráce navazovala na nácvik pracovních schopností v období 
nepříznivého počasí, kdy nebylo možné realizovat aktivity v terénu. Účastníci projektu měli možnost ověřit si 
svou připravenost na pravidelnou pracovní zátěž a osvojit si pracovní dovednosti a komunikaci v kontaktu s 
lidmi bez zdravotního postižení. Projekt tvořilo několik aktivit: nácvik obsluhy ve veřejně přístupné kavárně 
Fajne Kafe, nácvik obsluhy a pomocných prací při pořadatelské činnosti ve Slezském divadle v Opavě a 
nácvik pomocných zahradních prací a úklidu v Arboretu v Novém Dvoře. Nácvik pomocných zahradních prací 
probíhal také v Centru ANIMA Opava, kdy nám statutární město Opava umožnilo formou bezplatné výpůjčky 
přilehlých pozemků rozšířit pracovní aktivity v městských prostorách, kde se Centrum ANIMA Opava nachází. 
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Díky tomu je tento pozemek ve vlastnictví města pravidelně a bezplatně udržován. V zimních měsících jsme 
následně nácvik zahradních prací nahradili pomocnými pracemi pro nového partnera. Do konce roku 2013 se 
do projektu zapojilo celkem 9 uživatelů.  
 
ANIMA A NADACE OKD…  
 
V rámci realizace projektu č. 130 110 418 „Sociální a pracovní rehabilitace 
pro pokročilé“ se v prosinci 2013 v minikavárně Fajne Kafe na Popské ulici 
v Opavě sešli zástupci Nadace OKD, zástupci partnerských organizací 
společně se zaměstnanci ANIMA VIVA o.s. a s účastníky projektu z řad 
uživatelů služeb. Na setkání byli pozváni rovněž i zástupci statutárního 
města Opavy a vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Judita Kachlová.  
Setkání proběhlo v příjemné atmosféře, kde se rekapitulovaly nejen 
výsledky dosažené v rámci realizace výše zmíněného projektu, ale hlavně 
se děkovalo. Děkovalo se těm, kteří napomohli k podpoře sociálního a 
pracovního začlenění osob s chronickým duševním onemocněním a osob 
s mentálním postižením. Poděkování slovy ředitelky organizace byla 
následně zhmotněna do sošek andělů, které nám pro tuto událost vyrobili 
šikovné ruce klientů v chráněných dílnách opavské Charity ve 
Vlaštovičkách.  
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Tzv. „DOBRÉ SRDCE ANIMY 2013“ v podob ě oněch and ělů obdrželi: 
 

o Mgr. Antonín Šim čík, ředitel Slezského zemského muzea v Opavě za podporu a spolupráci při snaze o 
pracovní uplatnění a začlenění osob se zdravotním postižením na pracovištích SZMO, zejména pak na 
pracovišti Arboretum v Novém Dvoře. 

o Ing. Jind řich Pasker , ředitel Slezského divadla v Opavě za podporu a spolupráci při snaze o pracovní 
uplatnění a začlenění osob se zdravotním postižením v prostorách Slezského divadla v Opavě. 

o  Ing. Zuzana Polá čková a Vendula Kociánová , majitelky mini-kavárny FAJNE KAFE v Opavě za 
podporu a spolupráci při snaze o pracovní uplatnění a začlenění osob se zdravotním postižením a rovněž 
za úžasný přístup a podporu při bourání společenských bariér vůči těmto osobám. 

o Ing. Dana Diváková,  ředitelka Institutu komunitního rozvoje, který projekty podpořené Nadací OKD 
v rámci programu PRO ZDRAVÍ administroval. Díky jejich partnerského přístupu včetně soustavné a 
cílené „výchovy“ všech žadatelů a příjemců dotací z Nadace OKD, jsme se naučili a zdokonalili v tom, jak 
vést naše projekty po stránce formální, jak dbát na detaily důležité při podávání žádostí o podporu a 
spoustu dalších užitečných kroků a postupů pro dobrou realizaci našich projektů, které jsme mohli 
zhodnotit nejen v rámci spolupráce s NOKD, ale rovněž u dalších donorů a vyhlašovatelů grantových 
výzev na podporu osob se zdravotním postižením. Za tento přínos pro naší organizaci rozhodně patří 
pracovníkům Institutu komunitního rozvoje velké poděkování.  

o Ing. Martin Olša , stávající ředitel Nadace OKD, převzal ocenění za dlouholetou spolupráci a podporu 
naší organizace. Díky této spolupráce a podpory jsme mohli uživatelům našich služeb pomáhat při 
zvládání běžného života s jejich zdravotním znevýhodněním, podporovat je při jejich snaze postavit se 
čelem své nemoci, svému postižení. Nadace OKD poprvé podpořila projektové aktivity ANIMA VIVA o.s. 
v roce 2008. Do roku 2013 mohla ANIMA díky Nadaci OKD realizovat za léta 2008 - 2013 celkem  
6 projektů v celkové hodnotě 1 535 400,-Kč. Děkujeme!!! 
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Kavárna Fajne Kafe - p ředávání and ělů „DOBRÉ SRDCE ANIMY 2013“ 
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Akce a výlety konané v roce 2013  
        
Bowlingový turnaj (únor)      
Velikonoční komunita (březen) 
„Malý maraton“ po opavských výstavách (březen) 
Jarní antikvariát v Centru Anima Opava (duben) 
Návštěva Čokofestu v Obecním domě (duben) 
Turnaj v minigolfu (červen) 
Den sociálních služeb (červen) 
Výlet údolím Raduňky (srpen) 
Cyklovýlet údolím Moravice (srpen) 
Oslava 11. výročí založení ANIMA VIVA o.s. (srpen) 
Čajování s Animou aneb „Za vůní čaje na křídlech motýlů“  
– účast na akci PN Opava Cesty za oponu (září) 
Exkurze do Slezského divadla v Opavě (listopad) 
Výroba vánočních přání (listopad) 
Návštěva adventu na Zemědělské škole v Opavě (listopad) 
Adventní komunita v Centru ANIMA Opava (listopad) 
Oficiální setkání partnerů projektu č. 130110418 podpořeného  
Nadací OKD v mini-kavárně Fajne Kafe v Opavě (prosinec 
2013) 
Týden pečení vánočního cukroví (prosinec) 
Vánoční komunita (prosinec) 
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Fakultativní činnosti 
V roce 2013 stejně jako v minulých letech jsme opět získali společně s dalšími organizacemi poskytující 
sociální služby sponzorský dar od Ostroje, a.s., díky kterému měli naši uživatelé možnost zdarma docházet 
na plavání do Městského bazénu v Opavě.  
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Pracovníci Centra ANIMA Opava v roce 2013 
 
Vedoucí pracovníci 
Bc. Hana Brňáková, ředitelka ANIMA VIVA o.s., vedoucí Centra ANIMA Opava 
 
Pracovníci p římé péče 
Bc. Kateřina Jedličková, DiS., vedoucí služby sociální rehabilitace, sociální pracovnice a terapeutka 
sociální rehabilitace  
Bc. Pavla Premusová, sociální pracovnice a terapeutka sociální rehabilitace 
Mgr. Petra Tesařová, DiS., sociální pracovnice a terapeutka sociální rehabilitace 
Jana Bělešová – sociální a pracovní asistentka 
Petr Baláš – pracovník v sociálních službách 
Mgr. Marcela Sklenářová – pedagog v sociálních službách 
Mgr. Kamila Jedličková (DPP, HPP) 
Mgr. Pavlína Halamová (DPP) 
Mgr. Martiníková Karin (DPP) 
Mgr. Ivona Országová (DPP) 
Ivana Džemlová (DPP) 
Mgr. Libor Kundrata (DPP) 
Mgr. Darina Nováková (DPP) 
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Provozní pracovníci (administrativn ě technické zajišt ění služby) 
Bc. Renáta Stružová 
Danuše Pavelková 
Šárka Valušková 
Lukáš Lebeda 
Pavel Sznapka 
 
Dobrovolníci 
Miloslava Javornická – aktivizační činnosti  
Mgr. Marcela Sklenářová – vzdělávací a aktivizační činnosti 
Mgr. Vratislava Musilová – vzdělávací a aktivizační činnosti 
Petr Baláš – vzdělávací  a aktivizační činnosti 
Danuše Pavelková – pomocná administrativní činnost 
 
Supervize        
PhDr. Renata Koláčková (DPP)     
 
 
Praxe student ů 
V roce 2013 jsme umožnili praxi v Centru ANIMA Opava 4 studentům vyšších odborných a vysokých škol či 
účastníkům rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách.  
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CO SE NÁM PODAŘILO? 
 

- udržet službu sociální rehabilitace v nezměněném rozsahu a provozní době 
 

- pokračovat ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí v Opavě – tentokrát v projektu podpořeném díky 
NADACI BONA  

 

- účast a prezentace s kytarovým vystoupením na Dni sociálních služeb a akci Cesty za Oponu 
ve spolupráci se Statutárním městem Opava a Psychiatrickou nemocnicí v Opavě 

 

- navázat spolupráci s novými partnery z řad veřejných institucí Slezským zemským muzeem, 
Slezským divadlem, mini-kavárnou Fajne Kafe a společností Gappay s.r.o. a to díky realizaci projektu 
„Sociální a pracovní rehabilitace pro pokročilé“ podpořeném Nadací OKD 

 

- zvýšit počet pracovníků v přímé péči o 1 novou kolegyni - sociální a pracovní asistentku - pro projekt 
Nadace OKD      

- realizovat přípravu k práci u 6 uživatelů 
- nadále zaměstnávat naše spolupracovníky z řad OZP 
 

- předat své zkušenosti 4 studentům VOŠ a vysokých škol 
 

- udržovat pozemky a prostory městského majetku, kde se nachází Centrum ANIMA Opava, v čistotě a 
pořádku díky našim aktivitám a projektům směřujícím k pracovnímu uplatnění našich uživatelů 
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CO NÁS POTĚŠILO? 
       

- trvající zájem uživatelů o naši sociální 
službu 

 

- zhmotnění naší práce s uživateli našich 
služeb: někteří z nich našli pracovní 
uplatnění ať už u nás  
či u jiných zaměstnavatelů, úspěšně 
absolvovali rekvalifikační kurz 

 

- dobré srdce, otevřená mysl a vstřícný 
přístup ke spolupráci našich projektových 
partnerů v rámci realizace projektu 
„Sociální a pracovní rehabilitace pro 
pokročilé“ 

 

- spolupráce na věcné časti projektu, kterým 
by v budoucím období mělo dojít 
k rekonstrukci objektu, kde poskytujeme sociální rehabilitaci našim klientům 

 

- spolupráce s chráněnými dílnami Charity Opava ve Vlaštovičkách 
- spolupráce s opavskou pobočkou Centra pro zdravotně postižené MSK 
- spolupráce s generálním dodavatelem S.A.D. v rámci realizace IP MSK 
- ocenění a pochvala některých rodičů a pečovatelů 
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PŘEJEME SI... 
 

- aby Centrum Anima Opava bylo i nadále místem setkávání dobrých lidí, kde vládne pozitivní  
a přátelská atmosféra  

 

- abychom i nadále mohli pomáhat těm, kteří to potřebují 
 

- abychom výsledky naší práce nadále dokázali přesvědčovat donory o smysluplnosti jejich podpory 
naši organizaci 

 

- abychom i v příštím období získali alespoň takovou podporu, abychom mohli opět udržet naši službu 
v dobré a ještě lepší kvalitě 

 

- abychom mohli navázat na smysluplnou spolupráci, kterou jsme započali v letošním roce  
se všemi našimi partnery 

 

- abychom mohli rozšířit náš pracovní tým a rozšířit naši pomoc a podporu pro stávající zájemce o naši 
službu 

 

- aby se nám podařilo v příštích letech udržet a rozšířit návazné aktivity zaměřené na zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením 

 

- aby konkurence na poli sociálních služeb v Opavě byla vždy a pouze férová a inspirativní 
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Centrum ANIMA Opava bylo v r. 2013 podpo řeno z následujících zdroj ů: 
 
 

 
Služba sociální rehabilitace poskytovaná na pracovišti Centrum ANIMA Opava začala být od 1. května 2013  
financována z dotací Evropské unie  v rámci v projektu č. CZ.1.04./3.1.00/05.00070 s názvem Optimalizace 
sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji . Projekt je realizován v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost (Prioritní osa 4.3. Sociální integrace a rovné příležitosti, Oblast 
podpory 4.3.1. – Podpora sociální integrace a sociálních služeb). 
 
Ministerstvo práce a sociálních v ěcí Statutární m ěsto Opava Ú řad práce ČR 
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Nadace OKD 
ANIMA VIVA o.s. ve spolupráci s partnery Slezské zemské muzeum, Slezské 
divadlo a minikavárnou FAJNE KAFE od července 2013 do dubna 2014 realizuje 
Projekt č. 130110418 "Sociální a pracovní rehabilitace pro pokro čilé" , který 
byl podpořen částkou 100.000,- Kč z Nadace OKD a je spolufinancován z 
prostředků Úřadu práce ČR. DĚKUJEME! www.nadaceokd.cz   
 
Na Centru ANIMA Opava byl v období květen 2012 - březen 2013 realizován 
Projekt č. 121 102 99 "Program 5P"  (Potřebného a Přínosného Propojení Péče 
a Podpory), který byl podpořen částkou 200.000,- Kč. DĚKUJEME! 
www.nadaceokd.cz   
 

 
 
Nadace Bona 
Na Centru ANIMA Opava jsme realizovali od září 
2013 do prosince 2013 projektovou aktivitu 
(navazující na Program 5P podpořený Nadací OKD 
v předchozím období) s názvem: "Kdopak by se 
lidí bál? aneb ASERTIVN Ě DO ŽIVOTA" , která 
byla aktuálně podpořena částkou 15.000,- Kč  

z Nadace BONA. DĚKUJEME! www.nadacebona.cz   
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Centrum pro zdravotn ě postižené 
V září 2013 - březnu 2014 jsme byli zapojeni do projektu "Spole čně k pracovnímu uplatn ění" , projekt 
OP LZZ realizovaný Centrem pro zdravotně postižené v době 1. 6. 2012 - 31. 5. 2014. DĚKUJEME  
za mzdové příspěvky na podporu 3 námi vytvořených pracovních míst! www.czp-msk.cz   
 
 

 
 
 
Ostroj a.s. 
Nefinanční podpora Ostroj a.s. ve spolupráci s Marianum, příspěvkovou organizací – možnost  
využití sponzorovaných hodin plavání v Městském bazénu v Opavě pro uživatele služeb ANIMA 
VIVA o.s. Děkujeme. www.ostroj.cz  
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Moje ANIMA 1 - Peter Hudran 
 

 
 

Moje ANIMA 2 - Peter Hudran 
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Zpráva o hospoda ření 2013 
 

VÝDAJE  Kč PŘÍJMY Kč 

A. Provozní náklady 805 297,00 A. Příjmy z vedlejší činnosti 9 468,00 
1. Vybavení (DHIM, DNHIM) 57 181,00 B. Příjmy z reklamy a propagace 0,00 
2. Kancelářské potřeby 40 416,00 C. Dotace, granty 2 087 541,00 
3. Provozní režie 60 963,00 1. Dotace MPSV ČR, IP MSK, SMO  1 800 219,00 
4. Nájemné a služby s tím spojené 212 032,00     Nadace a granty (OKD, BONA) 121 986,00 
5.Telekomunikační a poštovní služby 57 661,00 2. Příspěvky Úřadů práce  130 332,00 
6. Vzdělávání 26 302,00 3. Jiné příspěvky (CZP MSK) 35 004,00 
7. Cestovné 17 142,00 D. Členské p říspěvky 600,00 
8. Nákup zboží a služeb 202 779,00 E. Dary  1 200,00 
9. Ostatní výdaje 130 821,00 F. Příjmy z úrok ů z vkladu 73,00 
B. Mzdové náklady 1 557 340,00 G. Ostatní p říjmy 260 701,00 
1. Hrubé mzdy + zdravotní a sociální 
    pojištění zaměstnanců 

1 557 340,00 PŘÍJMY CELKEM 2 359 583,00  

VÝDAJE CELKEM 2 362 637,00  HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  -3 054,00 

Komentá ř k výsledku hospoda ření za rok 2013:  
Přestože roční rozpočet organizace byl koncipován jako vyrovnaný, konečné roční vyúčtování skončilo ztrátou ve výši  
3 054,- Kč. Důvodem byla hlavně ta skutečnost, že  dotace byly poskytnuty v nižší než plánované výši a také, že rok 2013 
ještě provázelo konečné finanční vypořádání při rozdělení organizace se Spirálou o.p.s. Účetní ztráta je z celkového 
pohledu ekonomiky ANIMA VIVA o.s. je  nevýznamná a bude uhrazena z nerozdělených zisků minulých let. 
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Finanční partne ři, sponzo ři a dárci 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 

 
 
    
    
 

 Dušan Loko č
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Spolupracující organizace  
 

Se Sociální poradnou v r. 2013 spolupracovali: 
 
Azylový dům Opava 
Centrum pro zdravotně postižené MSK 
ČSOB – Poštovní spořitelna 
Danuše Pavelková 
DASOLI, s.r.o. 
Charita Opava  
Charita sv. Alexandra, Ostrava 
Ivana Džemlová 
Komunitní plánování města Opava 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje  
Krizové centrum Ostrava, o.s. 
Liga lidských práv 
Magdalena Grimová 
Mens Sana, Ostrava 
Mgr. Darina Nováková 
Mgr. Ivona Országová 
Mgr. Libor Kundrata 
Mgr. Michal Nosek 
Mgr. Nina Grossmannová 

Mgr. Pavlína Němcová 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MUDr. Petr Taraba 
Nadace OKD 
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 
Slezská nemocnice Opava 
Spirála o.p.s., Ostrava 
Statutární město Opava 
Úřad práce ČR, krajské pracoviště Ostrava,  
kontaktní místa Opava a Nový Jičín 
Zahrada 2000 o.s., Jeseník 
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S Centrem ANIMA Opava v r. 2013 spolupracovali:  
 
Centrum pro zdravotně postižené MSK  
ČSOB, a.s. – Poštovní spořitelna 
Danuše Pavelková 
DASOLI, s.r.o. 
GAPPAY s.r.o. 
Charita Opava 
Ivana Džemlová 
Kavárna Fajne Kafe – Zuzana Poláčková, 
Vendula Kociánová  
Komunitní plánování města Opava 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
Magdalena Grimová 
Marianum, příspěvková organizace 
Mgr. Ivona Orzságová 
Mgr. Kamila Jedličková 
Mgr. Karin Martiníková 
Mgr. Marcela Sklenářová 
Mgr. Michal Nosek 
Mgr. Musilová Vratislava 
Mgr. Nina Grossmannová 
Mgr. Pavlína Halamová 

Mgr. Pavlína Němcová 
Miloslava Javornická 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MUDr. Petr Taraba 
Nadace BONA 
Nadace OKD 
Ostroj, a.s. 
Petr Baláš  
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 
Slezské divadlo Opava 
Slezské zemské muzeum 
SPIRÁLA o.p.s. 
Statutární město Opava 
Úřad práce ČR, krajské pracoviště Ostrava, 
kontaktní místa Opava, Ostrava a Nový Jičín 
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Slova záv ěrem 
 

Řekli o nás …  
 
 
Pracovníci Animy mají srdce nejen v logu, ale i v sobě. 
 
Anima mi pomáhá už několik let. Pracovnice Animy si na mě vždy udělaly čas a vyslechly mě, když se mi 
zhoršily psychické problémy nebo jsme měli zdravotní problémy v rodině. 
 
V Animě mě nejvíc baví šití – naučila jsem se stehy a ušila si pouzdro na telefon.     Veronika 
 
Ráda chodím do Animy kvůli procvičování paměti a taky se zdokonaluji na počítači.    Jarka 
 
V Animě jsem konečně dostal práci – uklízím a všichni mě chválí, že je tu čisto.    Lukáš 
 
Do Animy chodím proto, abych se realizoval v oblasti své oblíbené činnosti, ale hlavně pro kolektiv dobrých 
lidí, kteří se zde nacházejí. Stále ale platí, že láska prochází žaludkem, takže se tu taky dobře vaří a peče.                 
Petr 
 
Práce v Animě mi pomáhá udržet se v dobrém psychickém stavu. 
 
Proč chodím ráda do Animy? Protože je tu příjemné prostředí a zajímavé aktivity. 
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Řekli o nás …  
 
 „Práce v Animě mi od začátku přinášela velké uspokojení. Mám v paměti mnoho lidí, jejichž svět 
roztříštěný nemocí jsme pomáhali po kouscích skládat zpět. Ukazovali jsme jim možnosti, které život nabízí, 
a hledali jsme společně radost. A v tom vidím naše poslání:  
POMÁHAT LIDEM ŽÍT CO NEJLEPŠÍ ŽIVOT.“       Pavla 
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ANIMA VIVA o.s. d ěkuje: 

 
Všem, kteří v roce 2013 přispěli k zachování služeb, které poskytujeme. 

 

Všem, kteří nás podpořili v naší práci, protože chápou její smysl. 

 

Všem, kteří nám v roce 2013 jakkoliv pomohli nebo nás podpořili. 

 

Všem spolupracujícím organizacím,  

se kterými se společně snažíme poskytovat  

pomoc, podporu a radu  

lidem s psychickým onemocněním,  

lidem v krizové situaci, 

lidem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením,  

nebo s jiným zdravotním postižením. 
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Další informace o nás najdete na: 

http://www.animaviva.cz  
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