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ÚVODNÍ SLOVO  
 
 
 
 
Vážení čtenáři,   
 
dovolte mi, abych se s Vámi několika slovy podělil o událostech roku 2010 v organizaci 
KAFIRA o. s. Tento rok byl pro nás nejen rokem stabilním a úspěšným, ale také rokem přípravy 
na změny týkající se námi poskytovaných služeb.  
Po celý rok jsme poskytovali našim uživatelům, věříme, že kvalitní sociální služby v rámci 
Odborného sociálního poradenství a Sociálních aktivizačních služeb pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením, aktivně jsme se účastnili procesu komunitního plánování a i nadále jsme 
pracovali na zkvalitňování našich služeb. V průběhu roku jsme se nicméně, po doporučení 
externích odborníků, rozhodli přejít z poskytování Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením na službu Sociální rehabilitace. Od této chvíle jsme se připravovali na 
změny související s tímto rozhodnutím, tj. zejména na přípravu zaregistrování služby nové a 
ukončení registrace stávající služby. K samotné změně však došlo až v roce 2011.  
Věříme, že uživatelé našich služeb byli spokojeni s našimi poskytovanými službami a budou 
s námi spolupracovat i v roce 2011. Touto cestou bych jim rád poděkoval za jejich přízeň a slíbil, 
že se budeme snažit o poskytování co nejkvalitnějších sociálních služeb také v následujícím roce. 
Stejně tak bych zde rád poděkoval všem našim donátorům, bez jejichž finančních i věcných darů 
a dotací by nebylo možné naše služby poskytovat. Děkujeme.  
        
 
 

Jan Horák 
předseda sdružení KAFIRA 

 

 
 



4/15 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI  
 

 

Název organizace KAFIRA o. s. 

Právní forma Občanské sdružení 

Sídlo organizace  Horní náměstí 132/47, 746 01 OPAVA  

Telefon/fax 553 653 623  

E-mail info@kafira.cz 

Web www.kafira.cz 

  

IČ 26588773 

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

Číslo účtu 86-6910130207/0100 

  

Registrace u 
Ministerstva vnitra  

VS/1-1/49791//02-R 
 

 
Datum založení  

 
29. 3. 2002  
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NAŠE POSLÁNÍ 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  

 

 

UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB  
 
Uživateli našich služeb jsou lidé ve věku od 15 let, které jejich poškození zraku 
ovlivňuje při každodenních činnostech běžných ve společnosti a kteří hledají 
podporu v oblasti vedení samostatného a nezávislého života ve společnosti, při 
uplatňování svých práv a oprávněných zájmů, včetně  uplatňování práva na 
práci.  
   
Rozsah poškození zraku může být na úrovni slabozrakosti, praktické nevidomosti a úplné 
nevidomosti.   
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ  
 
 
Posláním služby ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 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. Osobní konzultace je možné 
získat ve střediscích v Opavě, Ostravě, Novém Jičíně a Frýdku-Místku. Internetové a 
telefonické poradenství poskytujeme v rámci celé ČR.   
 
 
 
Cíle služby: 
 
� poskytovat osobní, telefonické a písemné intervence, informace a osobní konzultace 

při řešení nových, nestandardních, komplikovaných i 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. 
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Aktivity Odborného sociálního poradenství  
 
� sociálně právní poradenství;  
� pracovně právní poradenství;   
� poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek – zejména předání informací o 

vhodných kompenzačních pomůckách, asistované vyzkoušení pomůcek, vč. zapůjčení 
vybraných pomůcek pro ověření správnosti výběru, vydávání vyjádření k vhodnosti 
pomůcky pro úřady, odborného zaškolení s technicky náročnou kompenzační 
pomůckou na bázi PC;   

� zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;  
� pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.  
 

 
 
 
V roce 2010 jsme v rámci služby Odborné sociální poradenství  
 
 
… poskytli tuto službu 78 aktivním uživatelům  
 
… uskutečnili jsme 1700 intervencí a 292 kontaktů týkajících se odborného sociálního 
poradenství  
 
… proběhlo 20 kurzů „Práce s PC jako kompenzační pomůckou“  
 
… vystavili jsme 49 doporučení pro úřady na částečnou či plnou úhradu kompenzační 
pomůcky pro uživatele našich služeb  
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO 
SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM  
 

Posláním SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 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 uživatelů 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 pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou službou 
BEZ ÚHRADY uživatelů (kromě fakultativních činností). 
 
V rámci Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením jsme v roce 2010:  
 

… poskytli služby 118 aktivním uživatelům   

… poskytli 5035 intervencí a 676 kontaktů uživatelům nebo zájemcům o službu 
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V rámci Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením jsme v roce 2010 realizovali tyto činnosti:  
 
� Vzdělávací aktivity – byly zaměřeny na získání 

základních i pokročilých dovedností v práci 
s komunikačními a informačními technologiemi, 
které v životě osob se zrakovým postižením hrají 
značnou kompenzační úlohu a usnadňují jim 
komunikaci s blízkým i vzdáleným okolím, příjem, 
zpracování a uchování informací a vyřizování 
úředních záležitostí a písemné korespondence. 
Jsou také značným pomocníkem při studiu a 
přípravě na budoucí povolání a při práci. Naše 
počítačové kurzy jsou koncipovány tak, aby byly zaměřeny na požadavky 
současného trhu práce a pomohly zvýšit zaměstnatelnost uživatelů služeb. 
Vedle počítačových kurzů jsme v roce 2010 nabízeli také kurzy anglického jazyka. 
V našich kurzech klademe důraz především na individuální přístup k uživateli a 
specifika jednotlivých zrakových vad, respektujeme potřeby každého účastníka 
kurzu.  

 
� Pomoc při uplažnování práv a oprávněných zájmů, zejména pomoc při 

uplatňování práva na práci – uživatelům služeb byla poskytována pomoc a 
podpora při hledání, získání a udržení pracovního místa. Součástí byla nejen přímá a 
dlouhodobější práce se zájemci o zaměstnání, ale také práce se zaměstnavateli (např. 
pomoc při sestavování náplně práce, vybavení pracoviště kompenzačními pomůckami, 
poradenský servis) a s úřady práce. 

 
� Sociálně terapeutické činnosti – v rámci 

těchto činností probíhala individuální práce s 
uživateli služeb zaměřená na posilování 
sociálních dovedností potřebných v 
každodenním životě ve společnosti. 

 
� Volnočasové a zájmové aktivity – v roce 

2010 byly pro uživatele našich služeb 
zorganizovány poznávací výlety, relaxační a sportovní aktivity, 
návštěvy solných jeskyní, výlety do přírody, návštěvy výstav, 
přednášky a besedy. Pravidelnou zájmovou aktivitou byl 
internetový klub, který probíhal na jednotlivých střediscích. 
V podzimních měsících bylo zorganizováno také pravidelné 
společné setkání všech uživatelů služeb.  

 
V roce 2010 jsme uskutečnili 2 vícedenní a 15 
jednorázových volnočasových aktivit.  
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FINANČNÍ ČÁST  
 
Účetní uzávěrka ke dni 31.12.2010 (v tisících Kč): 
 
 

A. NÁKLADY 

  Hlavní Hospodářská Celkem 
  činnost činnost  

A. I.  SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM 629 7 636 

A. I. 1. Spotřeba materiálu 409 3 412 

A. I. 2. Spotřeba energie 220  220 

A. I. 4. Prodané zboží  4 4 

A. II.  SLUŽBY CELKEM 739 91 830 
A. II. 5. Opravy a udržování 30  30 
A. II. 6. Cestovné 46  46 
A. II. 8. Ostatní služby 663 91 754 
A. III.  OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 2866 47 2913 
A. III. 9.  Mzdové náklady 2143 47 2190 
A. III. 10. Zákonné sociální pojištění 714  714 
A. III. 13. Ostatní sociální náklady 9  9 
A. IV.  DANĚ A POPLATKY CELKEM 4  4 
A. IV. 14. Daň silniční 4  4 
A. V.  OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM 156 65 221 
A. V. 18. Ostatní pokuty a penále 1  1 
A. V. 20. Úroky 94  94 
A. V. 24. Jiné ostatní náklady 61 65 126 

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

230 250 480 

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

230 250 480 
 

NÁKLADY CELKEM 4624 460 5084 
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B. VÝNOSY 

  Hlavní Hospodářská Celkem 
  činnost činnost  
B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží 
celkem 

 571 571 

B. I. 12. Tržby za vlastní výrobky  330 330 

B. I. 2. Tržby z prodeje služeb  236 236 

B. I. 3. Tržby za prodané zboží  5 5 

B. II. Změna stavu vnitroorganizačních 
zásob celkem 

 -166 -166 

B. II.4 . Změna stavu zásob nedokončené 
výroby 

 -166 -166 

B. IV. Ostatní výnosy celkem 226  226 

B. IV. 17. Zúčtování fondů 221  221 

B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy 5  5 

B. V. Tržby z prodeje majetku, 
zúčt.rezerv a opravných položek 

5  5 

B. V. 19. Tržby z prodeje dlouhodobého 
nehmot. a hmot. majetku  

5  5 

B. VI. Přijaté příspěvky celkem 338  338 

B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary) 338  338 

B. VII. Provozní dotace celkem 3698  3698 

B. VII. 29  Provozní dotace  3698  3698 

VÝNOSY CELKEM 4267 405 4672 

 
 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -357 -55 -412 

D. Výsledek hospodaření po zdaněním -357 -55 -412 
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Zpráva auditora  

 
Výrok nezávislého auditora (osvědčení č. 1194 o zápisu do seznamu auditorů Komory 
auditorů ČR) o provedení auditu účetní uzávěrky KAFIRA o. s. sestavené k 31. 12. 2010 
zní: 
 
„Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
občanského sdružení KAFIRA o. s. k 31. 12. 2010 a nákladů a výnosů a 
výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2010 v souladu s českými 
účetními předpisy“. 
 
Tato Zpráva nezávislého auditora pro členy KAFIRA o. s. byla vystavena v Opavě 
dne 24. 3. 2011. 
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NAŠI LIDÉ V ROCE 2010  
 
 
Tým organizace KAFIRA o. s. zajišťuje poskytování sociálních služeb uživatelům, 
jednání se zájemci o služby, běžnou denní agendu a chod organizace. Jedná se o tyto 
pracovníky: 
 
 
Jan Horák – Ředitel  
Milena Proskeová – Ekonomka/účetní 
Soňa Labajová – Účetní  
Ing. Blanka Kostřicová – Manažerka organizace 
Mgr. Daniela Horáková - Manažerka sociálních služeb (do února 2010) 
Mgr. Anna Rečková – Manažerka sociálních služeb (od března 2010)/Sociální a 
administrativní pracovník  
Mgr. Šárka Vítová – Poradce pro zaměstnávání zdravotně postižených (do června 2010)  
Mgr. Iva Gonsková – Lektor vzdělávacích aktivit/vedoucí střediska Ostrava (od května 
do června 2010);   Poradkyně pro zaměstnávání zdravotně postižených/ vedoucí střediska 
Ostrava (od července 2010)  
Jaromíra Čuboková – Vedoucí lektorka/vedoucí střediska Nový Jičín 
Mgr. Beata Bláhová - Lektor vzdělávacích aktivit/vedoucí střediska Opava   
Miroslav Stacho – Lektor vzdělávacích aktivit/vedoucí střediska Ostrava (do dubna 2010) 
Mgr. Jakub Kvita – Lektor vzdělávacích aktivit Ostrava (od září 2010)  
Zuzana Vilášková – Lektor angličtiny (od února do srpna 2010) 
Bc. Lukáš Varga – Lektor angličtiny (od října 2010)  
Ing. Monika Výrostková – Lektorka vzdělávacích aktivit/vedoucí střediska  
Frýdek-Místek (od února 2010)  
Patrik Benda – Asistent lektora vzdělávacích aktivit, středisko Opava  
Ružena Šodková – Asistentka lektora vzdělávacích aktivit/kontaktní pracovník, středisko 
Ostrava  
Jarmila Bednaříková – Asistentka sociálně-terapeutických činností, středisko Frýdek-
Místek  
 
 
 
 
Výbor sdružení 
Jan Horák  
MUDr. Marie Horáková 
Ing. Arch. Jiří Horák 
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PODĚKOVÁNÍ  
 

Během roku 2010 podpořilo naši činnost několik institucí, organizací a individuálních dárců. 
Velmi si toho vážíme a děkujeme všem, bez jejichž finančních darů a příspěvků bychom 
nemohli poskytovat služby našim uživatelům a dosahovat svých vytyčených cílů. 

 

Seznam dárců, kteří v roce 2010 podpořili občanské sdružení KAFIRA věcným 
nebo finančním darem, případně dotací: 

� Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
� Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
� Statutární město Opava 
� Statutární město Ostrava 
� Statutární město Frýdek-Místek 
� Město Nový Jičín 
� Nadace ČEZ 
� Nadace Charty 77  
� Nadace OKD 
� MUDr. Eva Šindlerová 
� Jarmila Bednaříková  
� Jiří Korman  
� Mgr. Anna Rečková 
� Ing. Robert Reček 

 

A mnoho dalších, kteří si nepřáli být zveřejněni, a jejichž darů si nesmírně vážíme.  

 

Bez všech výše uvedených by nebylo možné provozovat naše služby a realizovat aktivity 
pro naše uživatele.  

 

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!  
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KONTAKTY  
 

 

Sídlo organizace KAFIRA o. s.:  
Horní náměstí 132/47, 746 01  OPAVA 
 
 
Adresy jednotlivých středisek:  
 
Středisko Opava 
Horní náměstí 132/47, 746 01 OPAVA 
� + 420 777 574 365, 553 653 623 
 
 
Středisko Ostrava 
Nádražní 44, 702 00  MORAVSKÁ OSTRAVA 
� + 420 777 574 358 
 
 
Středisko Nový Jičín  
Štefánikova 7/826, 741 11  NOVÝ JIČÍN 
� + 420 777 574 368 
 
 
Středisko Frýdek-Místek  
Zámecké nám. 44, 738 01  FRÝDEK-MÍSTEK 
� + 420 777 574 361 
 
 
info@kafira.cz 
 
www.kafira.cz 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


