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    Úvodní slovoÚvodní slovoÚvodní slovoÚvodní slovo    
 
 
 
 
Vážení a milí čtenáři těchto řádků, 
 
vítejte u shrnutí činnosti občanského sdružení KAFIRA za rok 2009. Naše aktivity, 
především poskytování služeb odborného sociálního poradenství a sociálně 
aktivizačních služeb, podporují samostatný a nezávislý život osob se zrakovým 
postižením a současně tak přispívají k sociální integraci našich klientů do běžné 
společnosti.  
Loňský rok byl pro nás úspěšný zejména z pohledu dosažení stanovených 
projektových cílů v obou zmiňovaných oblastech. Pro klienty z Frýdku-Místku jsme 
nově začali poskytovat službu „Asistent sociálně terapeutických činností“.  Podíleli 
jsme se aktivně na procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městech 
Opava, Ostrava, Nový Jičín a Frýdek-Místek a pokračovali dále v efektivním 
procesu zavádění standardů kvality sociálních služeb do naší praxe.  
V následujícím roce 2010 se více zaměříme na fundraisingové aktivity s cílem 
získat maximum peněžních prostředků tak, aby naše pomoc sociálně potřebným 
byla ještě účinnější. 

 
 
        

 
 
Jan Horák 
předseda sdružení KAFIRA 
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Základní údaje Základní údaje Základní údaje Základní údaje     
 

 

 

Název organizace KAFIRA o.s. 

Právní forma Občanské sdružení 

IČ 26588773 

Sídlo Horní náměstí 132/47, 746 01  Opava 

Bankovní spojení Komerční banka, a.s., pobočka Opava 

Číslo účtu 86-6910130207/0100 

web www.kafira.cz 
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Poslání a cílePoslání a cílePoslání a cílePoslání a cíle    
 

Našim posláním je podpora nezávislého a samostatného 
života lidí ve věku od 15 let, které jejich poškození zraku 
ovlivňuje při každodenních činnostech běžných ve 
společnosti. 
 

Snažíme se vytvořit zázemí, které povzbuzuje, motivuje a dodává 
„chuť do života“. Poskytujeme služby poradenské, vzdělávací               
a zvyšující šance nalézt vhodné pracovní uplatnění. Služby jsou 
poskytovány v terénu nebo ve střediscích v Opavě, Ostravě, Novém 
Jičíně a Frýdku-Místku. 
Naši snahou také je, oslovovat společnost tak, aby sama byla pro 
uživatelé našich služeb podobným zázemím s tolerancí k odlišnosti 
a s postojem „oni patří také k nám“.  
  
 
Cílem naší organizace je pomoci uživatelům našich služeb 
překonat a zvládnout jejich nepříznivé sociální situace a žít 
způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.  
 
 
KAFIRA o.s. poskytuje dvě sociální služby: 

� Odborné sociální poradenství 

� Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby   
          se zdravotním postižením 
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prosinecprosinecprosinecprosinec    

 

dubendubendubenduben    

srpensrpensrpensrpen    

 

říjenříjenříjenříjen    

        Změna sídla organizace  
        KAFIRA o.s. v Opavě 
 

 

Spolupráce se ZUŠ v Bílovci při dekoraci 
interiéru střediska, přednáška a ukázka 
kompenzačních pomůcek (Ostrava). 
 
 

Inspekce kvality sociálních služeb (Nový Jičín)  
 

Účast na akci „Víme o sobě“ - 
přednáška o zrakových vadách 
s praktickou ukázkou simulačních brýlí        
a kompenzačních pomůcek (Opava) 

 

Organizace semináře            
„Umění žit ve tmě“ pro 
odbornou veřejnost (Ostrava) 

Poskytujeme novou službu 
„Asistent sociálně terapeutických 
činností“ (Frýdek-Místek) 

Organizace semináře  
„Život s těžkým zrakovým postižením“ 
pro sociální pracovníky  
(Opava, Nový Jičín, Frýdek-Místek).   
 

Změna adresy střediska v Novém Jičíně 
(centrum města, bezbariérové prostory). 
             

Vznik nového loga ve 
spolupráci se ZUŠ v Bílovci. 
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    Naši lNaši lNaši lNaši lidéidéidéidé 

 

 

Čtrnáctičlenný výkonný tým organizace KAFIRA o.s. zajišťuje 
poskytování sociálních služeb klientům, jednání se zájemci o služby, běžnou 
denní agendu a chod organizace. Jedná se o tyto pracovníky: 
 
Jan Horák – Ředitel  
Mgr. Daniela Horáková – Manažer služeb 
Milena Proskeová – Ekonom/účetní 
Mgr. Šárka Vítová – Poradce pro zaměstnávání zdravotně postižených 
Mgr. Anna Rečková – Sociální a administrativní pracovník 
Jaromíra Čuboková – Vedoucí lektor/vedoucí střediska Nový Jičín 
Mgr. Magdaléna Stružová – Lektor angličtiny 
Mgr. Beata Bláhová - Lektor vzdělávacích aktivit/vedoucí střediska Opava   
Bc. Leona Šrubařová – Lektor vzdělávacích aktivit/vedoucí střediska Ostrava  
(2-3/2009) 
Miroslav Stacho – Lektor vzdělávacích aktivit/vedoucí střediska Ostrava 
(4-12/2009) 
Radomíra Duží – Lektor vzdělávacích aktivit/vedoucí střediska Frýdek-Místek 
Patrik Benda – Asistent lektora vzdělávacích aktivit  
Ružena Šodková – Asistent lektora vzdělávacích aktivit/kontaktní pracovník 
Jarmila Bednaříková – Asistent/pomocný pracovník sociální péče 

 
 
 

Výbor sdružení 
 

Jan Horák  
MUDr. Marie Horáková 
Ing. Arch. Jiří Horák 
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poradenstvíporadenstvíporadenstvíporadenství 
Odborné sociálníOdborné sociálníOdborné sociálníOdborné sociální 
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� Odborné sociální Odborné sociální Odborné sociální Odborné sociální poradenstvíporadenstvíporadenstvíporadenství    
 
 

Posláním služby je prostřednictvím poskytování informací, 
konzultací a individuální práce podporovat nezávislý                   
a samostatný život lidí od 15 let věku, které jejich poškození 
zraku ovlivňuje při každodenních činnostech běžných ve 
společnosti.  
 
Cíle služby: 
� poskytovat osobní, telefonické a písemné intervence, informace             

a osobní konzultace při řešení nových, komplikovaných a tíživých                                   
situací, v otázkách pracovně právní problematiky, sociální oblasti     
a dalších práv a oprávněných zájmů; 

� poskytovat informace a doporučení potřebné k zajištění vhodné 
kompenzační pomůcky; 

� usnadnit výběr vhodné kompenzační pomůcky praktickým 
vyzkoušením kompenzačních pomůcek v organizaci, popřípadě               
v domácím a pracovním prostředí; 

� usnadnit využívání technicky náročnějších kompenzačních pomůcek 
na bázi osobního počítače v běžném životě prostřednictvím 
odborného zaškolení v práci s těmito pomůckami. 

 
Odborné sociální poradenství je v rozsahu základních činností 
službou BEZ ÚHRADY uživatelů. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

    

103 aktivních uživatelů 
 
22 kurzů „Práce s PC jako kompenzační pomůckou“ 

1585 intervencí 55 konzultací 

51vystavených doporučení 

11 realizovaných projektů 

490 kontaktů 
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Sociálně aktivizačníSociálně aktivizačníSociálně aktivizačníSociálně aktivizační    
 

 

 
 
 
 

 
 
 

služby pro senioryslužby pro senioryslužby pro senioryslužby pro seniory 
     a a a a osoby se osoby se osoby se osoby se  
     zdravotním zdravotním zdravotním zdravotním  

 

postižepostižepostižepostiženímnímnímním 
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� Sociálně aktivizační služby pro Sociálně aktivizační služby pro Sociálně aktivizační služby pro Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním seniory a osoby se zdravotním seniory a osoby se zdravotním seniory a osoby se zdravotním 
postiženímpostiženímpostiženímpostižením    
 
 Posláním služby je prostřednictvím pomoci při uplatňování práv a 
oprávněných zájmů, především práva na práci, a prostřednictvím 
nabídky vzdělávacích, volnočasových a zájmových aktivit 
podporovat aktivní a samostatný život lidí, které jejich poškození 
zraku ovlivňuje při každodenních činnostech běžných ve 
společnosti.  
 
Cíle služby: 

� podporovat praktické dovednosti při práci s elektronickými 
kompenzačními pomůckami a informačními a komunikačními 
technologiemi s využitím osobního počítače, v každodenním životě;  

� realizovat další formy vzdělávání zvyšující možnosti získat pracovní 
místo; 

� podpořit hledání a udržení získaného pracovního místa; 
� podpořit kontakty se společností a začlenění do společnosti. 
 
Sociálně aktivizační služby jsou službou BEZ ÚHRADY uživatelů 
(kromě fakultativních činností).  
 Internetový klub je pravidelnou volnočasovou akcí, která probíhá 1x 
týdně na každém středisku 

 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

109 aktivních uživatelů služby 47 vzdělávacích kurzů 

3935 intervencí (vč. skupinových) 10 konzultací 

43 jednání se zaměstnavateli   a   24 jednání s úřady práce 

7 klientů získalo zaměstnání 13 realizovaných projektů 

68 klientů v kurzech 

20 jednorázových a   5 pravidelných volnočasových akcí  

388 kontaktů 
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Finanční Finanční Finanční Finanční částčástčástčást 

Účetní uzávěrka ke dni 31.12.2009 (v tisících Kč): 
 
 
 

A. NÁKLADY 

 
 

Hlavní 
činnost 

Hospodářská 
činnost Celkem 

A. I.  SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM 458 21 479 

A. I. 1. Spotřeba materiálu 217 21 238 

A. I. 2. Spotřeba energie 241  241 

A. II.  SLUŽBY CELKEM 805 354 1 159 

A. II. 5. Opravy a udržování 62  62 

A. II. 6. Cestovné 57  57 

A. II. 7. Náklady na reprezentaci 1  1 

A. II. 8. Ostatní služby 685 354 1039 

A. III.  OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 2 887 138 3 025 

A. III. 9.  Mzdové náklady 2 203 138 2 341 

A. III. 10. Zákonné sociální pojištění 671  671 

A. III. 13. Ostatní sociální náklady 13  13 

A. IV.  DANĚ A POPLATKY CELKEM 28  28 

A. IV. 14. Daň silniční 6  6 

A. IV. 16. Ostatní daně a poplatky 22  22 

A. V.  OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM 106 75 181 

A. V. 18. Ostatní pokuty a penále 5  5 

A. V. 20. Úroky 36  36 

A. V. 24. Jiné ostatní náklady 65 75 140 

A. VI.  ODPISY, PRODANÝ MAJETEK, 
TVORBA REZERV A OPRAVNÝCH 
POLOŽEK CELKEM 

199 250 449 

A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 199 250 

449 
 

NÁKLADY CELKEM 4 483 838 5 321 
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B. VÝNOSY 

  
  

Hlavní 
činnost 

Hospodářská 
činnost Celkem 

B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží 
celkem 

 212 212 

B. I. 2. Tržby z prodeje služeb  212 212 

B. II. Změna stavu vnitroorganizačních 
zásob celkem 

 166 166 

B. II.4 . Změna stavu zásob nedokončené 
výroby 

 166 166 

B. IV. Ostatní výnosy celkem 191  191 

B. IV. 17. Zúčtování fondů 190  190 

B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy 1  1 

B. VI. Přijaté příspěvky celkem 447  447 
B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary) 447  447 
B. VII. Provozní dotace celkem 3 562  3 562 
B. VII. 29  Provozní dotace  3 562  3 562 

VÝNOSY CELKEM 4 200 378 4 578 

 

 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -283 -460 -743 

D. Výsledek hospodaření po zdaněním -283 -460 -743 

 

 

ZPRÁVA AUDITORA 

Výrok nezávislého auditora (osvědčení č. 1194 o zápisu do seznamu auditorů Komory 
auditorů ČR) o ověření účetní uzávěrky sestavené k 31. 12. 2009 zní: 
„Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv 
občanského sdružení KAFIRA o.s. k 31. 12. 2009  a nákladů, výnosů a výsledku jeho 
hospodaření za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy“. 
 

Tato Zpráva nezávislého auditora byla vystavena dne 28. 6. 2010. 
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PoděkoPoděkoPoděkoPoděkování vání vání vání  

 

Během roku 2009 podpořilo naši činnost několik organizací a individuálních dárců. 
Velmi si toho vážíme a děkujeme všem, bez kterých bychom nemohli fungovat, 
poskytovat služby našim klientům a také dosahovat svých vytyčených cílů. 

Seznam dárců, kteří v roce 2009 podpořili občanské sdružení KAFIRA 
věcným nebo finančním darem/dotací: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
Statutární město Opava 
Statutární město Ostrava 
Statutární město Frýdek-Místek 
Město Nový Jičín 
SMO-MOb Poruba 
Úřad práce Ostrava 
Úřad práce Frýdek-Místek 
Úřad práce Nový Jičín 
Nadace OKD 
Nadační fond J � T 
Mgr. Karin Vráblová  
MUDr. Anna Redrová 
MUDr. Eva Šindlerová 
Ing. Robert Reček 

Děkujeme rovněž všem uživatelům našich služeb za projevenou důvěru a zájem o 
nabízené služby. Velice si toho vážíme a budeme pro Vás i nadále tyto služby 
zkvalitňovat a rozvíjet. 

Děkujeme také Statutárnímu městu Opava, které vyšlo vstříc naší žádosti a 
poskytlo naší organizaci vhodné prostory k pronájmu. 
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KontaktyKontaktyKontaktyKontakty     

 

Sídlo organizace:  
Horní náměstí 132/47, 476 01  Opava 
 
 
Adresy středisek:  
Horní náměstí 132/47, 746 01  Opava 
� + 420 777 574 365, 553 653 623 
 
Nádražní 44, 702 00  Ostrava 
� + 420 777 574 358 
 
Štefánikova 7/826, 741 11  Nový Jičín 
� + 420 777 574 368 
 
Zámecké nám. 44, 738 01  Frýdek-Místek 
� + 420 777 574 361 
 
 
info@kafira.cz 
www.kafira.cz 
 
 
IČO 26588773 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Opava 
číslo účtu: 86-6910130207/0100 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Výroční zpráva 2009 
KAFIRA o.s. 
 
Zpracování a grafika: KAFIRA o.s. 
Výroba: Tiskárna Müller 
 
www.kafira.cz 

 

 

 

 


