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Základní údaje o organizaci 
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   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 2012: Bc.   Hana Brňáková 
 Mgr. Petra Tesařová, DiS. 
 Bc.   Pavla Premusová (od 1. 10. 2012) 
 Bc.   Blanka Nálepová (od 1.10. do 31.12.)  
 Mgr. Darja Šlahorová (od 1.10. do 31.12.) 
 Helena Křemenová, DiS. (do 30. 9. 2012.) 
 
Revizní komise 2012: Bc. Kateřina Jedličková, DiS. 

Radka Svobodová (do 30. 9. 2012) 
Renata Stružová (od 1. 10. 2012) 

 
Vedení účetnictví 2012: Dasoli, s.r.o. 
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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 odborné sociální poradenství 
o sociální rehabilitaci 
o vzdělávání a volnočasové aktivity 
o podporu v zaměstnávání osob  

se zdravotním znevýhodněním  
 
 

Poslání a cíle 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. 
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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 

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  

o lidé s jiným zdravotním postižením  (nejčastěji 
neurologickým)                                  

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 

Den sociálních služeb, Horní náměstí Opava, 2012 
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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 
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Ostrava    

Klub Kafe Ostrava 

 
    

Kafárna 

 
 
Manažerky oblasti Ostrava 
Mgr. Darja Šlahorová (od 3/2012) 
Helena Křemenová, DiS. (do 2/2012) 
Tel.:  733 736 232, email: manazer.ostrava@animaviva.cz  
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Pracovníci sdružení 

Na činnosti ANIMA VIVA o.s. se v roce 2012 podílelo celkem  
10 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, 8 osob se 
zdravotním postižením bylo zaměstnáno na zkrácený pracovní 
úvazek, další 2 osoby se ZP spolupracovaly na dohodu o 
pracovní činnosti a 12 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 8 zaměstnanců je VŠ vzdělání 
o 1 zaměstnanec s VOŠ vzděláním 
o 1 zaměstnanec má 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 2012 bylo dále zapojeno  
11 dobrovolníků, 16 praktikantů/stážistů. Pracovní rehabilitaci 
– přípravu k práci ve spolupráci s ÚP Opava, Ostrava a Nový 
Jičín  na našich pracovištích v Opavě a Ostravě vykonávalo  
celkem 6 osob se zdravotním postižením, poradenský program 
absolvovalo 5 osob v Ostravě. 
 

Terapeutky a uživatelé Centra Anima Opava 
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Události  a zm ěny v roce 2012 

o Rozšíření cílové skupiny na Centru ANIMA Opava a 
v sociální poradně o osoby s jiným zdravotním postižením 
(především neurologickým). 

o Rozšíření cílové skupiny v Sociální poradně o osoby 
v krizové situaci spojené s psychickými a sociálními 
problémy a osoby s jiným zdravotním postižením 
(především neurologickým). 

o Za podpory Nadace OKD a ve spolupráci s Centrem  
pro zdravotně postižené jsme v roce 2012 na 
podporovaných místech zaměstnávali celkem 8 našich 
uživatel ů. 

o Za podpory Nadace OKD a GE Money bank jsme 
vymalovali, zmodernizovali  a vybavili prostory Kafárny , 
včetně zavedení wifi sítě a dětského koutku a realizovali 
projekt „Umělecká Kafárna“, který zde umožnil zahájit 
pravidelné výstavy v četně vernisáží . 

o 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 léčebnou Opava s cílem více propojit síť 
sociálně-zdravotních služeb v následné péči.  

o Na konci roku 2012 jsme přestěhovali kancelá ř Sociální 
poradny  z již materiálně a technicky nevyhovujících 
prostor unimobuněk vedle odd. L do opravených prostor 
budovy vrátnice vedle pohotovostní lékárny (zůstáváme 
v areálu Slezské nemocnice) a připravili tak lepší zázemí 
pro konzultace klientů v r. 2013.  

o Založení o.p.s. Spirála, která od 1. 1. 2013 p řebírá 
činnost Klubu Kafe Ostrava a Kafárny jako 
následnická organizace ANIMA VIVA o.s. v Ostrav ě. 
Vychází z původních cílů občanského sdružení ANIMA 
VIVA o.s. a bude pokračovat ve stejné činnosti.   
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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, s mentálním a 
zdravotním postižením při jejich snaze zapojit se do běžného 
života s důrazem na respektování jejich individuálních potřeb. 
 
V Centru ANIMA Opava byla v roce 2012 poskytována sociální 
rehabilitace cílové skupině osob s duševním onemocněním 
(psychózy, afektivní poruchy, neurózy) a mentálním postižením 
(lehkým a středně těžkým). V průběhu roku jsme rozšířili 
cílovou skupinu také o osoby s jiným zdravotním postižením. 
Při poskytování sociální rehabilitace jsme velmi úzce 
spolupracovali s rodinnými příslušníky, ambulantními lékaři, 
Psychiatrickou léčebnou PL Opava a Marianum o.p.s. 
 

 
 

Vánoční komunita 2012 v Centru ANIMA Opava 
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Centrum ANIMA Opava poskytovalo v rámci sociální 
rehabilitace v roce 2012 tyto aktivity: 

 
o Nácvik dovedností pro zvládání pé če o vlastní osobu , 

sob ěstačnosti  a dalších činností vedoucích k sociálnímu 
začleňování (nácvik péče o domácnost, vaření, nácvik 
obsluhy a přípravy nápojů, nácvik orientace v prostoru, 
nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům) 

o Zprost ředkování kontaktu se spole čenským 
prost ředím  (nácvik komunikace, kontaktu a práce 
s informacemi, chování ve společenských situacích, 
doprovody uživatelů) 

o Pomoc p ři uplat ňování práv, oprávn ěných zájm ů a při 
obstarávání osobních záležitostí 

o Vzdělávací  a aktiviza ční činnosti  

� nácvik PC dovedností  
� výuka angličtiny – s důrazem především na obnovu a 

posílení kognitivních funkcí 
� trénink kognitivních funkcí (úkoly na procvičování 

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

� trénování jemné motoriky 
� návštěvy společenských akcí, výlety 

 
 
Statistické údaje o sociální rehabilitaci za rok 20 12 
 
Počet uživatelů 60  

Počet intervencí 4 327 

Počet kontaktů 616 

Návštěvnost  2 283 
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Velikonoční komunita 2012 v Centru ANIMA Opava 
 

Fakultativní činnosti 
 
Plavání  - v roce 2012 bylo opět realizováno za podpory 
sponzora Ostroj a.s.  v Městském bazénu v Opavě, kde 
klientům sponzorovaných NNO, vč. ANIMA VIVA o. s. bylo 
umožněno zdarma využívat prostor plaveckého bazénu 
v úterky v době od 14 -15hod. 
 

 
Dobrovolnictví 

 
V r. 2012 mělo Centrum ANIMA Opava uzavřenou 
dobrovolnickou smlouvu s p ěti dobrovolníky, z toho t ři 
dobrovolníci byli z řad našich uživatel ů, kteří s využitím 
svépomoci dokázali za podpory svých klíčových pracovníků 
předávat vlastní nabyté zkušenosti a znalosti ostatním 
uživatelům jako lektoři (angličtiny a počítačových dovedností) a 
pomoci nám s propagací našich služeb. Dále jsme využili 
dobrovolnické služby jedné pracovnice v sociálních službách a 
jedné sociální pracovnice při zapojení do aktivizačních činností 
a volnočasových aktivit v rámci sociální rehabilitace. 
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Pracovní rehabilitace 
– Příprava k práci 

 
V roce 2012 jsme i nadále pokračovali ve spolupráci s úřady 
práce v rámci zajištění programu Příprava k práci. V průběhu 
tohoto programu pomáháme uživatelům získat či obnovit 
pracovní dovednosti a tím zvýšit jejich šance na pracovní 
uplatnění na trhu práce. Zaměření pracovní rehabilitace je 
vždy individuálně přizpůsobeno  zkušenostem a možnostem 
uživatele.   
V Centru ANIMA Opava byli v roce 2012 do programu Příprava 
k práci zapojeni 3 uživatelé. U dvou těchto uživatelů byla 
příprava k práci zaměřena na lektorskou činnost, jedna 
uživatelka absolvovala přípravu k práci jako pomocný 
propagační pracovník.    
 
 

Podpora zam ěstnávání  
osob se zdravotním postižením 

 
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“ pokračovalo 
podporované zaměstnávání 3 našich uživatel ů (do března 
2012). Šlo o pozice pomocného propagačního pracovníka 
(zkrácený úvazek HPP) a dvě lektorky cizích jazyků (angličtiny 
a němčiny) na DPČ. Jedna z lektorek po skončení pracovního 
místa na zkoušku pokračovala ve spolupráci s námi jako 
dobrovolník, stejně jako pomocná propagační pracovnice. 
 
Za podpory Nadace OKD  v rámci projektu „V zaměstnávání 
hendikepovaných jdeme sami příkladem“ pokračovalo také 
zaměstnávání 3 dalších uživatel ů v Centru ANIMA Opava  
na pozicích úklidového pracovníka, pomocného pracovníka 
provozu a obsluhy (do srpna 2012) a pomocného 
administrativního pracovníka (do prosince 2012).  
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Program 5 P 
(Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) 

 
Projekt Program 5P  byl realizován díky podpoře 

Nadace OKD z grantového programu „Pro zdraví“ vyhlášeného 
v roce 2012. Délka realizace projektu byla schválena na 
období od 1.5.2012 s přesahem do období roku 2013 (do 
31.3.2013).  

Program 5P byl určen osobám s chronickým duševním 
onemocněním, pacientům Psychiatrické léčebny v Opavě, 
jejichž zdravotní stav byl ošetřujícím lékařem označen za 
stabilizovaný do takové míry, že byli schopni zapojit se do 
aktivit sociální rehabilitace. Program byl určen osobám 
motivovaným, které byly schopny pravidelně docházet za 
zvolenými aktivitami do Centra ANIMA Opava. 
 Cílem Programu 5P  bylo udržet schopnosti a 
dovednosti obnovené nebo získané v rámci léčebného pobytu 
v PL Opava při Léčebné výchově k samostatnosti (LVS), posílit 
schopnost člověka s psychózou strukturovat si denní režim, 
zvýšit jeho motivaci k využívání podpůrných programů 
sociálních služeb i následně po opuštění léčebny, přispět ke 
stabilizaci zdravotního stavu a udržení kvality života. 

 Program 5P tvořily tři hlavní aktivity zaměřené na 
zvládání činností a dovedností potřebných v běžném životě 
včetně obstarávání a vyřizování osobních záležitostí. 
Účastníkům projektu byla poskytována podpora a pomoc 
v komunikaci s institucemi při uplatňování oprávněných zájmů. 
Z nabídky aktivit si mohli vybrat rovněž aktivitu zaměřenou na 
nácvik komunikace a chování ve společenských situacích a 
trénink paměti, postřehu a soustředění, o který byl veliký zájem 
pro jeho interaktivní zábavnou formu. Nabídka hlavních aktivit 
byla koncipována tak, aby rovněž přispěla k aktivizaci pacientů 
a jejich smysluplnému trávení volného času v období 
hospitalizace.  

Součástí realizace Programu 5P  byla i fakultativní 
aktivita- Individuální podpůrná psychoterapie pro všechny 
klienty Centra ANIMA Opava, kteří o ni projevili zájem. Aktivita 
vedená psychology přispívala k řešení chronických problémů 
klientů souvislou psychoterapií nebo zde byla možnost 
jednorázové konzultace či psychologická podpora při řešení 
krátkodobých problémů. 

ANIMA VIVA o.s. 
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Jsme rádi, že Nadace OKD pochopila smysluplnost 
tohoto projektu a dala mu „zelenou“ ve svém pravidelně 
vyhlašovaném grantovém programu. Velký dík patří také 
všem, kteří se podíleli na realizaci tohoto projektu, protože 
pochopili jeho smysl a význam pro osoby s duševním 
onemocněním, protože byli vstřícní ke spolupráci, jelikož 
Program 5P  vnímali spolu s námi jako oficiálně „první 
vlaštovku“ v propojení spolupráce mezi zdravotní péčí a 
podporou poskytovanou v rámci sociální služby osobám 
s chronickým duševním onemocněním na území Statutárního 
města Opavy. 
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Co se nám poda řilo? 

o realizovat v Centru ANIMA Opava přípravu k práci  
u 3 uživatelů 

o udržet pracovní místa pro spolupracovníky z řad OZP 

o úspěšně zvládnout Den sociálních služeb, na kterém jsme 
se prezentovali výrobky, na jejichž zhotovení se podíleli 
uživatelé sociální rehabilitace 

o umožnit praxi 6 studentům vysokých škol a VOŠ 

o propojit psychiatrickou zdravotní péči s poskytováním 
sociální rehabilitace pacientům resocializačních oddělení 
prostřednictvím projektu podpořeného NOKD s názvem 
„Program 5P“ 

o prezentovat program 5P na odborné konferenci s názvem 
Konference pro všeobecné sestry, zdravotnické 
záchranáře a zdravotně sociální pracovníky 

Co nás pot ěšilo ? 

o stále rostoucí zájem uživatelů o naši sociální službu - 
nárůst přijatých uživatelů oproti roku 2011 činil 48% 

o oslava 10. výročí založení ANIMA VIVA o.s. 

o obnovení spolupráce s Úřadem práce ČR, krajskou 
pobočkou v Ostravě, kontaktním pracovištěm Opava 

o sponzorský dar od Ostroj a. s. , díky kterému mohli naši 
uživatelé i nadále využívat zdarma plavání v Městském 
plaveckém bazénu 

o realizace vernisáže jednoho z našich uživatelů v Kafárně 

Přejeme  si ... 
 
o abychom nadále mohli poskytovat své služby lidem, kteří 

to potřebují a aby od nás tito lidé odcházeli vyrovnanější, 
silnější a lépe vybavení pro běžný život 
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Pracovníci Centra ANIMA Opava v roce 2012 
 
Vedoucí pracovníci: 
Bc. Hana Brňáková, manažerka oblasti Opava (HPP) 
 
Supervize: 
PhDr. Renata Koláčková  (DPP) 
Mgr. Nina Grossmannová (DPP) 
 
Pracovníci p římé péče: 
Bc. Pavla Premusová, sociální pracovnice a terapeutka 
sociální rehabilitace (HPP) 
Bc. Kateřina Jedličková, DiS., sociální pracovnice a terapeutka 
sociální rehabilitace(HPP) 
Mgr. Petra Tesařová, DiS., sociální pracovnice a terapeutka 
sociální rehabilitace (HPP)  
Mgr. Libor Kundrata – psycholog (DPP) 
Mgr. Darina Nováková – psycholožka (DPP) 
Ivana Džemlová – depistážní a motivační pracovník, 
psychiatrická sestra (DPP) 
Mgr. Marcela Sklenářová, lektorka angličtiny (DPČ) 
Ing. Sylva Jarošová, lektorka němčiny (DPČ) 
 
 
Pomocní provozní pracovníci: 
Bc. Renáta Stružová, pomocná administrativní pracovnice  
(HPP) 
Šárka Valušková, pomocná pracovnice provozu a obsluhy  
(HPP) 
Lukáš Lebeda, pomocný provozní a úklidový pracovník  
(HPP) 
Anna Nováková, pomocná propagační pracovnice (HPP) 
 
 
Dobrovolníci: 
V r. 2012 v Centru ANIMA Opava pomáhalo na základě 
příkazní smlouvy 5 dobrovolníků. Dobrovolníci celkem 
odpracovali 243 hodin. 
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Výčet akcí a výlet ů Centra Anima Opava v roce 2012 
 
Turnaj v bowlingu  (únor) 
Bleší trh v ANIMĚ (březen) 
Velikonoční komunita  (duben) 
Návštěva Dne mláďat (duben) 
Zdobení velikonočních kraslic (duben) 
Návštěva Cirkusu Paciento v PL Opava (květen) 
Slet čarodějnic (duben) 
Turnaj v bowlingu (červen) 
Oslava 10. výročí založení ANIMA VIVA o.s . 
Jarní výšlap na Hradec nad Moravicí (červen) 
Kulturně-sportovní odpoledne (srpen) 
Návštěva minigolfu (srpen) 
Návštěva Slezského zemského muzea (listopad) 
Výroba adventních věnců (listopad) 
Návštěva Adventu na Zemědělské škole (listopad) 
Pečení vánočního cukroví (prosinec) 
Vánoční komunita (prosinec) 
 

 
 

Minigolf  s uživateli, Městské sady Opava 
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Centrum ANIMA Opava bylo v roce 2012 podpo řeno 
z následujících zdroj ů: 
 
 

  Ministerstvo práce a sociálních v ěcí 
   
 

  Statutární m ěsto Opava       
 
 

 

 "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.  

„Program 5 P“ (Pot řebného a P řínosného Propojení Pé če  
a Podpory) , projekt č. 121 102 99 realizovaný v období kv ětna 
2012 až března 2013, který byl podpo řen Nadací OKD částkou  
200.000,- Kč.  

DĚKUJEME! 

 VÁŽÍME SI OPAKOVANÉ PODPORY Nadace OKD, KTERÁ JE 
PRO NÁS ZÁVAZKEM A ZÁROVE Ň MOTIVACÍ V TOM, 

ABYCHOM „NEUSNULI NA VAV ŘÍNECH“ A SNAŽILI SE 
STÁLE DĚLAT ŽIVOT OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM 

HENDIKEPEM ZASE O NĚCO LEPŠÍM!" 

 www.nadaceokd.cz   
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  Úřad práce ČR, krajská pobo čka Ostrava, 
kontaktní pracovišt ě Opava, Ostrava a Nový Ji čín  

 

  Centrum pro zdravotn ě postižené 
Moravskoslezského kraje podpo řilo mzdovými p říspěvky  
a souvisejícími aktivitami zam ěstnání 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. 
 
 

   Nefinan ční podpora Ostroj a.s.  - možnost využití 
Městského bazénu pro uživatele služeb ANIMA VIVA o.s.  
(sponzorované plavání) . Děkujeme.  
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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 2012 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 122 klient ům (v 89 % klientům s trvalým bydlištěm v 
Moravskoslezském kraji). 
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Poskytovali jsme poradenství: 
 

o v oblasti sociálně - právní (vč. podpůrné služby externího 
právního poradce na telefonu), 

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

o spojené s řešením situace bydlení,  

o v oblasti dluhové problematiky,  

o v oblasti vzdělávání, sociální rehabilitace a využití volného 
času 

o v oblasti vyhledání další odborné pomoci (psycholog, 
psychiatr, možnosti následné terapie) 

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

o zprostředkování kontaktů a informací o navazujících 
službách jiných poskytovatelů 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 při jednání s úřady, uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 
Provozní hodiny poradny    
 

Pondělí a středa  9 -12 a 13-16 hod. 

Pátek    na objednání 
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Statistické údaje o poskytnutém poradenství v roce 
2012 
  
Počet klientů 122 

Noví klienti 64 

Počet návštěv a kontaktování  623 

Celkem kontakty (10 až 30 min.) 610  

Celkem intervence (jednání ≥ 30 min.) 565 

 
 

Poradenství v roce 2012 - v %

15,3%7,7%

7,7%

7,1%

5,2%

4,8%

4,7%

4,1%

2,8%

2,3%

0,2%

0,1%

0,1%

37,8%

práce a pracovní rehabilitace

sociálně - právní otázky               

informace o jiných organizacích

bydlení

finance a dluhové problémy

info o nabídce ANIMA VIVA o.s.

léčba, nemoc

vztahy (rodina, seznámení)

obecné informace

volný čas, vzdělávání

krizová intervence

závislost (drogy, alkohol)

doprovod

mediace
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V roce 2012 se v Sociální poradn ě poda řilo: 
 

o poskytnout konzultace a potřebné informace k nalezení 
řešení a  překonání nepříznivé životní situace celkem 122 
osobám (z toho 59 ženám a 63 mužům), 

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

o umístěním poradny snížit obavy ze stigmatizace při 
vyhledání další odborné pomoci po léčbě,  

o zvýšit informovanost u 64 nových klientů, opakovaně 
poskytnout konzultace a vést případovou práci u 
stávajících 58 uživatelů  

o ve spolupráci s úřady práce Opava, Ostrava a Nový Jičín 
vyjednat přípravu k práci pro celkem 7 uživatelů 

o poskytli jsme informace a pomohli jsme zorientovat se 
v síti sociálních služeb uživatelům z celého 
moravskoslezského kraje (40% klientů bylo z Opavy a 
okolních obcí okresu, 19 % klientů z Ostravy, 16% 
z oblastí Třinec/Frýdek-Místek/Karvinsko, 12% 
z Novojičínska a 2% z Krnova/Bruntálu); klienti z jiného 
kraje tvořili 4%, u 7% nebylo zjištěno místo bydliště 

o prezentovat se na Dni sociálních služeb v Opavě  

o prezentovat naše služby pacientům v psychiatrické 
léčebně celkem na 8 informačních komunitách 

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

o na konci roku 2012 přestěhovat poradnu z již materiálně a 
technicky nevyhovujících prostor unimobuněk vedle odd. L  
do opravených prostor budovy vrátnice vedle pohotovostní 
lékárny (v areálu Slezské nemocnice)  
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Nové prostory poradny od prosince 2012 – budova vrátnice 

 

 
 
Co nás t ěší 
 

o spolupráce s organizacemi Charita sv. Alexandra, Mens 
Sana, Charita Opava, Ekipa (chráněná bydlení v Ostravě a 
Opavě) a DOTYK Brno (projekt sociálních asistentů z řad 
cílové skupiny), 

o udržení spolupráce s Poradnou při finanční tísni, o.p.s. 
v Ostravě, před. v otázce oddlužení klientů dle zákona č. 
182/2006 Sb. o insolvenci,  

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

o navázání spolupráce s krajským úřadem práce a 
kontaktními ÚP v Ostravě, Opavě, Vítkově a  Novém 
Jičíně 

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

o ceníme si 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 doporučovány 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“ 
Charity Opava, dále s Mgr. Andreou Pavelkovou 
z Krajského ÚP v Ostravě a cílenou případovou práci s 
pracovníky podporovaného bydlení Mens Sana, o.s. 

o práci Anny Novákové, která v r. 2012 pomohla s propagací 
služeb ANIMA VIVA o.s.  

 
Děkujeme za odbornou spolupráci a těšíme se na to, že bude 
trvat i v příštích letech. 
 
 
Pracovníci Sociální poradny v r. 2012   
 
Mgr. Petra Tesařová, DiS., vedoucí poradny 
sociální pracovnice 
 
Bc. Hana Brňáková, manažerka oblasti Opava 
Mgr. Michal Nosek, externí právník 
Mgr. Nina Grossmannová, supervizorka 
Anna Nováková, pomocný propagační pracovník 

 
Na pracovišti Sociální poradna byla v roce 2012 umožněna 
praxe/stáž včetně kazuistiky 1 studentce vysoké školy.  
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Sociální poradna byla v roce 2012 podpo řena  
ze zdroj ů:  
 

  Ministerstvo práce a sociálních v ěcí 
   
 

  Statutární m ěsto Opava       
 

  Úřad práce ČR, krajská pobo čka Ostrava, 
kontaktní pracovišt ě Opava, Ostrava a Nový Ji čín  
 
 

 

 „Program 5 P“ (Pot řebného a P řínosného Propojení Pé če  
a Podpory) , projekt č. 121 102 99 realizovaný v období kv ětna 
2012 až března 2013, který byl podpo řen Nadací OKD částkou  
200.000,- Kč. DĚKUJEME!"  www.nadaceokd.cz   
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 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. 
 
Prostory k provozování služby Sociální poradny posk ytla: 
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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, 

obsluhu hostů v jídelně a přípravu občerstvení  
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  (v r. 2012 se ho zúčastnili 3 uživatelé) 
nebo Přípravy k práci  (v r. 2012 absolvovali 2 uživatelé). 
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Zaměřujeme se na oblast úklidu, pomocných prací v kuchyni a 
obsluhy hostů.  
 
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 12 
 
Počet kontaktů: 147 

Počet intervencí: 3891 

Počet zájemců:   14   

Počet nových uživatelů: 11  

Celkový počet uživatelů:  25 

Počet volnočasových kurzů :    51 

 
Celkový počet uživatelů, kteří prošli sociální rehabilitací od 
zahájení provozu Klubu Kafe Ostrava : 120 
 

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: 

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

� 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) 

� nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů (jejich 
využití, obsluha a bezpečnost při jejich užívání) 
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o Zprost ředkování kontaktu se spole čenským 
prost ředím: 

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

ostatními soc. službami  
 
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: 

� upevňování získaných motorických, psychických a 
sociálních schopností a dovedností 

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

 

Kreativní dílny na Klubu Kafe 
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Skupinové volno časové aktivity v roce 2012 
 

o Kurz po čítačů 

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

Windows 
� úvod do programu Microsoft Office Word (psaní a 

úprava textu) 
� seznámení s internetem a základy vyhledávání na 

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

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

 

o Kurz keramiky 

Oblasti činností: 
� seznámení s pomůckami  
� příprava a zpracování keramické hlíny 
� tvorba šablon 
� seznámení s různými technikami zpracování keramiky 
� volná tvorba 
� začišťování, glazování, konečné úpravy 
� procvičování jemné motoriky 

 
Výrobky z kurzu keramiky uživatelé mohli využít v rámci 
propagace Klubu Kafe Ostrava na Dni sociálních služeb a 
při příležitostí akce Advent plný Andělů. 

 

o Skupinové volno časové aktivity  

Skupinové volnočasové akce jsou zaměřeny na činnosti 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.  
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Kulturně společenské: 
 
Karaoke na KKO (leden) 
Kino Luna (únor) 
Kino Luna (březen) 
Planetárium (duben) 
Den Země - nám. SNP (duben) 
Tvořivé a relaxační dopoledne: korálkování s Evou 
Krestovou + jóga s Přemkem Hlostou (květen) 
Den sociálních služeb - Lidé lidem (červen) 
Vernisáž Jakuba Koťátka v Kafárně (červenec) 
Návštěva Vernisáže v Kafárně a následné posezení s 
kolegy (červenec) 
Výlet do Studénky, návštěva muzea a procházka kolem 
rybníků v Poodří (srpen) 
Vycházka na porubskou Myslivnu s opékáním vuřtů (září) 
Advent plný andělů (listopad) 

 

Sociálně aktivizační aktivity: 
 
Exkurze do baru NAPROTI (březen) 
Exkurze do Domova pro seniory - zaměřená na ukázku 
možného vhodného zaměstnání (duben) 
Beseda s pracovníky TARGET zaměřená na možnosti 
zaměstnávání pro OZP (říjen) 
 

Na Myslivně - opékání vuřtů 
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Novinky v daném roce 
 
o zapojení se do programu ÚP v rámci veřejné služby 
o pravidelné pořádání kursů keramiky pro děti a jejich rodiče  
o volně dostupná wi-fi síť pro hosty kavárny 
 

 

Podařilo se 
 
o udržení pracovních míst 

pro spolupracovníky  
z řad OZP 

o 50 x v tomto roce 
připravit občerstvení na 
akcích mimo naši hlavní 
činnost 

o každoroční příprava 
občerstvení na 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 nabídnutí prostoru kavárny pro veřejnost s možností 

zajištění občerstvení  
o rozšíření spolupráce s dobrovolníky 
 
o Od 1. 1. 2013 přebírá činnost Klubu Kafe Ostrava 

následnická organizace Spirála o.p.s. Vychází z původních 
cílů občanského sdružení ANIMA VIVA o.s. a pokračuje ve 
stejné činnosti.   

 
 
o v rámci organizace Spirála o.p.s. p řipravujeme: 

� pravidelná spolupráce se vzdělávacími agenturami 
� rozvoj akcí pořádaných v Klubu Kafe Ostrava 
� rozvoj spolupráce s dobrovolníky a praktikanty 

 
 
Pracovníci Klubu Kafe Ostrava v roce 2012 
Helena Křemenová, DiS., manažerka oblasti Ostrava (do 
2/2012) 
Mgr. Darja Šlahorová, manažerka oblasti Ostrava (od 3/2012) 
Bc. Blanka Nálepová, sociální pracovnice a terapeutka sociální 
rehabilitace 
Radka Svobodová, terapeutka sociální rehabilitace  
Jakub Koťátko, propagační pracovník  
Eva Raděntová,  
Michal Home, pomocný pracovník kuchyně a obsluhy 
Přemysl Hlosta, pomocný pracovník kuchyně a obsluhy 
Mgr. Karin Jankova, psycholožka (DPP) 
PhDr. Petr Štěpaník, supervizor (DPP) 
4 lektorky tvořivé činnosti (DPP) 
1 dekoratér (DPP) 
4 dobrovolníci 
 
Na pracovišti Klub Kafe Ostrava v roce 2012 byly umožněny 
praxe/stáže celkem 10 studentům vysokých škol a VOŠ.  
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Klub Kafe Ostrava byl v roce 2012 podpo řen 
z následujících zdroj ů: 
 
 

  Ministerstvo práce a sociálních v ěcí    
 
 

 
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.  

„Máme co nabídnout“, projekt č. 12110299 realizovaný v dob ě 
5/2012 - 12/2012 a podpo řený Nadací OKD ve výši 200 000 K č.  

DĚKUJEME!  www.nadaceokd.cz   

  Úřad práce ČR, krajská pobo čka Ostrava, 
kontaktní pracovišt ě Ostrava  
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 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 podporovat osoby s duševním 
onemocněním v tom, aby se naučili zvládnout činnosti, které 
potřebují ke každodennímu životu a získali tak odvahu k 
samostatnosti. V Kafárně jsou pořádány také různé předem 
domluvené společenské a soukromé akce, díky nimž mají 
uživatelé možnost podílet se na zajištění provozu tréninkové 
kavárny a kontaktem s hosty rozvíjet sociální dovednosti. 

 

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 vyzkoušet si pracovní dovednosti v tréninkové kavárně 
o účastnit se společenských a kulturních akcí 
 
 
Kafárna se nachází v historické budově „Oblouk“ v Ostravě 
Porubě. V jejích prostorách je realizována sociální rehabilitace, 
která respektuje individuální potřeby, možnosti a zájmy 
uživatele a usiluje o zvýšení nezávislosti osob s duševním 
onemocněním na sociálních službách. Především se 
zaměřujeme na nácvik úklidových činností, vaření, nakupování 
a hospodaření se penězi, nácvik komunikačních dovedností 
atd.  
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Kafárna, U Oblouku v Ostravě - Porubě  
 

 
 
 
Statistické údaje o sociální rehabilitaci za rok 20 12 
 
celkový počet uživatelů 13 

počet nových uživatelů 8 

počet zájemců o službu 15 

počet kontaktů 124 

počet intervencí 3642 

 
Celkový počet uživatelů, kteří prošli sociální rehabilitací od 
zahájení provozu Kafárny:  55 
 
Kafárna slouží mimo jiné jako rekvalifikační zařízení pro úřad 
práce. Našim uživatelům nabízíme možnost zapojit se do 
Poradensko-motiva čního programu  nebo Přípravy k práci . 
Cílem je rozvoj pracovních dovedností a tak zvýšení možnosti 
zapojení našich uživatelů na otevřený nebo chráněný trh 
práce. V roce 2012 se nám podařilo do obou programů zapojit 
celkem 2 uživatelky. Z toho jedna získala vhodné pracovní 
místo a již se nepotřebovala účastnit sociální služby. 
 



ANIMA VIVA o.s. 

44 

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 
začleňování  
� nácvik péče o domácnost – úklid, vaření, žehlení, péče 

o květiny 
� nácvik dovedností v rámci provozu veřejně přístupné 

kavárny a galerie – příprava nápojů, dezertů, obsluha 
hostů, kontrola zboží a vybavení 

� nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů 
 
o zprost ředkování kontaktu se spole čenským 

prost ředím – nácvik chování v různých společenských 
situacích, nácvik běžných způsobů komunikace 

 
o výchovné, vzd ělávací a aktiviza ční činnosti  – kurz 

vaření, podpora k aktivitě např. návštěvy kulturních 
zařízení, výlety, sportovní aktivity 

 
o pomoc p ři uplat ňování práv, oprávn ěných zájm ů a při 

obstarávání osobních záležitostí – poskytnutí informací 
o návazných sociálních službách, poskytnutí informací 
potřebných k řešení nepříznivé sociální situace 
prostřednictvím sociální služby 

 
 
Novinky v roce 2012 
 
o Kafárna nově také jako výstavní prostor - nová výmalba, 

instalace osvětlení a rámů, modernizace prostor kavárny 
o volně dostupná wi-fi síť pro hosty kavárny  
o dětský koutek  
o nákup dataprojektoru k realizaci školících a prezentačních 

akcí, instalace nových žaluzií v kavárně 
o nákup nového pressovače k rozšíření nabídky sortimentu 
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Skupinové volno časové aktivity v roce 2012 
 

Kulturně společenské: 
 
Účast na „Karaoke“ v Klubu Kafe Ostrava (leden) 
Kino Luna - Rodina je základ státu (únor) 
Jarní workshop – výroba netradičních velikonočních přání 
z čajových sáčků (březen) 
Návštěva hvězdárny a planetária Johana Palisy Ostrava 
(duben) 
Účast na workshopu v Klubu Kafe Ostrava: korálkování s 
Evou Krestovou + jóga s Přemkem Hlostou (květen) 
Den sociálních služeb - Lidé lidem (červen) 
Výlet do Studénky, návštěva Vagonářského muzea a 
procházka naučnou stezkou Kotvice (srpen) 
Výlet na porubskou Myslivnu s opékáním špekáčků (září) 
Účast na akci Prolomení ticha v rámci Týdne duševního 
zdraví: přednášky, kulturní program, tvořivé dílny (říjen)  
Prezentační akce - Advent plný andělů (listopad) 
Vánoční komunita spojená s návštěvou kuželny (prosinec) 
 
Sociálně aktivizační aktivity: 
 
Exkurze v mléčném baru NAPROTI (březen) 
Beseda s pracovníky TARGET v Klubu Kafe Ostrava 
zaměřená na možnosti zaměstnávání pro OZP (říjen) 

 
Vernisáž na Kafárně  
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Podařilo se 
 
o dokončení projektu „Umělecká Kafárna“ a zahájení 

pravidelných výstav včetně vernisáží 
o pokračování v zajišťování obsluhy na pravidelných akcích 

Mens Sany a Turistů 
o zajištění nepravidelného pečení na zakázku 
o každoroční příprava občerstvení a zajištění obsluhy pro 

vánoční setkání Komunitního plánu Ostrava 
o spolupráce s organizací Cooltour, včetně odběru našich 

výrobků 
o spolupráce s MŠ Větrná na projektu OKD „Ostrava moje 

město“ 
o prezentace organizace na akcích Advent plný andělů, 

Prolomení ticha, Lidé lidem 
 
 
Pracovníci Kafárny v roce 2012: 
 
Helena Křemenová, DiS., manažerka oblasti Ostrava  
(do 2/2012), terapeutka sociální rehabilitace (3/2012-6/2012), 
MD (od 7/2012) 
Mgr. Darja Šlahorová, manažerka oblasti Ostrava (od 3/2012) 
Mgr. Darina Hrušková, sociální pracovnice a terapeutka 
sociální rehabilitace 
Mgr. Michaela Prachmanová, terapeutka sociální rehabilitace 
(od 7/2013) 
Jakub Koťátko, propagační pracovník  
Michal Home, pomocný pracovník kuchyně a obsluhy 
Přemysl Hlosta, pomocný pracovník kuchyně a obsluhy 
Mgr. Karin Jankova, psycholožka (DPP) 
PhDr. Petr Štěpaník, supervizor (DPP) 
 
3 dobrovolníci 
 
Na pracovišti Kafárna v roce 2012 byly umožněny praxe/stáže 
celkem 10 studentům vysokých škol a VOŠ.  
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Akce po řádané v Kafárn ě v roce  2012 
 
o pravidelné akce (setkávání 1x m ěsíčně): 
 

� Klubu turistů 

� Mens Sana 

o další akce 
 

� setkání komunitního plánu Ostrava (únor), účast  

na rautu komunitního plánování Ostrava (prosinec) 

� exkurze z VOŠ (únor, duben, listopad) 

� pečení na zakázku - spolupráce s firmou COOLTOUR 

(únor) 

� jarní workshop – výroba netradičních velikonočních 

přání z čajových sáčků (březen) 

� výmalba Kafárny (duben) 

� MŠ Větrná – malování v kavárně (červen, říjen) 

� vernisáž Jakuba Koťátka (červenec) 

� prezentace a setkání Nadace Erste (září)  

� exkurze z PL Opava (listopad) 

� tvořivá kavárna  – odpoledne pro rodiče s dětmi, 

vyrábění domečků na čaje (listopad) 

� vernisáž Pavla Sznapky (listopad) 

� pečení na zakázku pro MŠ (listopad) 
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Připravujeme 
 
o Od 1. 1. 2013 přebírá činnost Kafárny následnická 

organizace Spirála o.p.s. Vychází z původních cílů 
občanského sdružení ANIMA VIVA o.s. a pokračuje ve 
stejné činnosti.   

 
o v rámci organizace Spirála o.p.s. p řipravujeme: 

� pravidelná spolupráce se Sestrou IN a dalšími 
vzdělávacími agenturami 

� rozvoj akcí pořádaných v Kafárně 
� rozvoj spolupráce s dobrovolníky a praktikanty 
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Kafárna byla v roce 2012 podpo řena z následujících 
zdroj ů: 
 

  Ministerstvo práce a sociálních v ěcí    
 
 

 
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.  

„Máme co nabídnout“, projekt č. 12110299 realizovaný v dob ě 
5/2012 - 12/2012 a podpo řený Nadací OKD ve výši 200 000 K č.  

DĚKUJEME!  www.nadaceokd.cz   

  Úřad práce ČR, krajská pobo čka Ostrava, 
kontaktní pracovišt ě Ostrava  
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 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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Zpráva o hospoda ření ANIMA VIVA o.s.  

v roce 2012 

 

VÝDAJE Kč 

A. Provozní náklady 1 453 016,00  
1. Vybavení (DHIM, DNHIM) 101 985,00 
2. Kancelářské potřeby 26 795,00 
3. Provozní režie 191 348,00 
4. Nájemné a služby s tím spojené 362 205,00 
5.Telekomunikační a poštovní služby 65 232,00 
6. Vzdělávání 31 710,00 
7. Cestovné 23 933,00 
8. Nákup zboží a služeb 582 218,00 
9. Ostatní výdaje 67 590,00 
B. Mzdové náklady 3 460 669,00  
1. Hrubé mzdy + zdrav a soc. pojištění zam. 3 460 669,00 

VÝDAJE CELKEM 4 913 685,00  

 

PŘÍJMY Kč 

A. Příjmy z vedlejší činnosti 273 285,00  
B. Příjmy z reklamy a propagace 0.00  
C. Dotace 4 574 000,00   
1. Dotace MPSV ČR, MM, OKD, MSK 4 470 914,00 
2. Příspěvky Úřadů práce 103 086,00 
D. Členské p říspěvky 1900,00  
E. Dary fyzických a právnických osob 1 500,00  
F. Příjmy z úrok ů z vkladu 126,00  
G. Ostatní p říjmy 70 771,00  

PŘÍJMY CELKEM 4 921 582,00  

  

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 7 897,00  
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Finanční partne ři  

              
 
 

               
 
 

                
 

Sponzo ři, dárci 

                  
 

Helena Masařová 
Jitka Slípková 

 

 

ANIMA VIVA o.s. 

53 

Spolupracovali s námi…  

 
S Centrem ANIMA Opava v r. 2012 spolupracovali:  
 
ANIMA VIVA o. s., ostravská pracoviště Kafárna 
a Klub Kafe Ostrava  
Bc. Andrea Sučanská 
Bc. Ivona Orzságová 
Centrum pro zdravotně postižené MSK  
ČSOB, a.s. – Poštovní spořitelna 
DASOLI, s.r.o. 
Charita Opava 
Komunitní plánování města Opava 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
Magdalena Grimová 
Marianum, příspěvková organizace 
Mens Sana, Ostrava 
Mgr. Michal Nosek 
Mgr. Nina Grossmannová 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Muchová Dagmar 
MUDr. Petr Taraba 
Nadace OKD 
Ostroj, a.s. 
Psychiatrická léčebna Opava 
Psychiatrické ambulance v Opavě, Hrabyni a Hlučíně  
Psychologické ambulance v Opavě a Hlučíně 
RESCUE SERVICE 
Statutární město Opava 
Úřad práce ČR, krajské pracoviště Ostrava, kontaktní místa 
Opava, Ostrava a Nový Jičín 
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Se Sociální poradnou v r. 2012 spolupracovali: 
 
ANIMA VIVA o. s., ostravská pracoviště Kafárna 
a Klub Kafe Ostrava  
Centrum pro zdravotně postižené MSK 
ČSOB – Poštovní spořitelna 
DASOLI, s.r.o. 
Charita sv. Alexandra, Ostrava 
Chráněné a podporované bydlení Charita Opava 
Komunitní plánování města Opava 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje  
Krizové centrum Ostrava, o.s. 
Mens Sana, Ostrava 
Mgr. Michal Nosek 
Mgr. Nina Grossmannová 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Nadace OKD 
o.s. EKIPA 
Poradna při finanční tísni, o.p.s. Ostrava  
Psychiatrická léčebna Opava 
Psychiatrické ambulance v Opavě, Hrabyni a Hlučíně  
Psychologické ambulance v Opavě a Hlučíně 
RESCUE SERVICE 
Slezská nemocnice Opava 
Spiralis o. s. 
Statutární město Opava 
Středisko krizové pomoci „Naděje“ Charity Opava 
Úřad práce ČR, krajské pracoviště Ostrava, kontaktní místa 
Opava, Ostrava a Nový Jičín 
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S Klubem Kafe Ostrava v r. 2012 spolupracovali: 
 
ANIMA VIVA o. s., opavská pracoviště Centrum ANIMA Opava 
a Sociální poradna 
Asociace Trigon 
Centrum pro zdravotně postižené MSK 
CRPDZ MSK, Klub Mlýnek 
Česká unie pro podporované zaměstnávání 
ČSOB, a.s. - Poštovní spořitelna 
DASOLI, s.r.o. 
DPS Frýdlant 
Dům duševního zdraví 
EDUPOL, vzdělávací agentura 
Fakultní nemocnice Ostrava 
Charita Ostrava 
Charita sv. Alexandra 
Ilona Vítková 
Institut komunitního rozvoje 
Kaštanový krámek - občanské sdružení 
Klub malých fotbalistů 
Klub táborníků 
Komunitní plánování města Ostravy 
Krajský úřad MSK 
Krizové centrum Ostrava 
Levicový klub žen 
Mens Sana o. s. 
Mikasa o. s. 
Nadace OKD 
Nadace Partnerství 
NRZP ČR 
Občanské sdružení Práh 
Ostravská univerzita 
Psychiatrická léčebna Opava 
Psychiatrické a psychologické ambulance 
Spirála o. p. s. 
Spiralis o.s. 
Statutární město Ostrava 
ÚMOb Ostrava - Jih 
Úřad práce ČR, krajské pracoviště a kontaktní místo Ostrava 
Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory 
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S Kafárnou v r. 2012 spolupracovali: 
 
ANIMA VIVA o. s., opavská pracoviště Centrum ANIMA Opava 
a Sociální poradna 
Asociace Trigon 
Centrum pro zdravotně postižené MSK 
CRPDZ MSK, Klub Mlýnek 
Česká unie pro podporované zaměstnávání 
ČSOB, a.s. - Poštovní spořitelna 
DASOLI, s.r.o. 
Dům duševního zdraví 
EDUPOL, vzdělávací agentura 
Fakultní nemocnice Ostrava 
GE Money Bank, a. s. 
Charita sv. Alexandra 
Institut komunitního rozvoje 
Kaštanový krámek - občanské sdružení 
Klub turistů 
Komunitní plánování města Ostravy 
Krajský úřad MSK 
Krizové centrum Ostrava 
Mens Sana o. s. 
Multižánrové centrum Cooltour 
Nadace OKD 
Občanské sdružení Práh 
Ostravská univerzita 
Psychiatrická léčebna Opava 
Psychiatrické a psychologické ambulance 
Spirála o. p. s. 
Spiralis o.s. 
Statutární město Ostrava 
ÚMOb Ostrava - Poruba 
Úřad práce ČR, krajské pracoviště a kontaktní místo Ostrava 
Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory 
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ANIMA VIVA o.s. d ěkuje: 

 
Všem, kteří v roce 2012 přispěli k zachování služeb,  

které poskytujeme. 

 

Všem, kteří nás podpořili v naší práci,  

protože chápou její smysl. 

 

Všem, kteří nám v roce 2012 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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Slovo záv ěrem 

 

Přejeme si, aby se k nám klienti, které naše služba posílila a 
podpořila v životě s psychickým onemocněním či mentálním 
postižením natolik, že zvládají běžný život, jak jen nejlépe 
dovedou, stále rádi vraceli třeba jen tak „na kafíčko“ či 
společné akce pravidelně pořádané pro klienty a příznivce naší 
organizace. Dále, abychom dokázali udržet podporu 
stávajících dárců a získat rovněž pochopení a přízeň nových, 
abychom mohli rozšířit spolupráci s dalšími odborníky, 
institucemi a spolupracujícími organizacemi s cílem vytvořit 
ucelený systém podpory našich klientů a jejich rodinných 
příslušníků a abychom v roce 2022 mohli oslavit 20. výročí 
založení naší organizace.  
 
 

Bc. Hana Brňáková 
statutární zástupce a ředitelka ANIMA VIVA o. s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ANIMA VIVA o.s., 2012 
grafický návrh obálky: Jakub Koťátko 


