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ÚVODEM
Vážení čtenáři, uživatelé, dárci a příznivci služeb KAFIRA o. s.,
i v tomto roce Vám přinášíme zprávu o činnosti naší organizace za rok 2011. Ten byl pro
KAFIRU jednoznačně rokem změn. A změny začaly hned od prvního ledna, kdy jsme
zaregistrovali naši novou službu Sociální rehabilitace a zároveň k 31. lednu 2011 ukončili
registraci služby stávající – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, na kterou nová služba navázala. Na změny s tím související jsme se připravovali
již na konci roku 2010, kdy jsme připravovali zejména standardy kvality pro službu Sociální
rehabilitace. Nicméně, největší část práce nás čekala právě v roce následujícím. Seznamovali
jsme uživatele s nadcházejícími změnami a zaměřovali se na plynulou návaznost služby nové
na službu předešlou tak, aby její přijetí bylo pro naše uživatele co možná nejsnadnější.
V roce změn jsme rovněž začali realizovat dva projekty financované z Evropského sociálního
fondu, z nichž jeden – na poskytování služby Sociální rehabilitace, jsme získali formou
veřejné zakázky v rámci projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence
v Moravskoslezském kraji“
financovaného
z prostředků Moravskoslezského
kraje
a Evropského sociálního fondu. Učili jsme se tak pracovat se specifiky, které pro nás veřejná
zakázka představovala. I druhý evropský projekt, který oproti prvnímu, bude mít trvání
2 roky, má svá specifika a jeho aktivity jsou zcela poskytovány v rámci fakultativních činností
služby Sociální rehabilitace.
A nešlo by o úplný výčet změn, kdybych zapomněla zmínit také změny personální – v tomto
roce více než v letech minulých se v KAFIŘE obměnila téměř polovina týmu. Hlavními důvody
byl nástup na mateřskou dovolenou dvou pracovnic, vytvoření nových pracovních míst
a bohužel také finanční stránka práce v neziskovém sektoru. A i když nás personální změny
provázely téměř celým rokem 2011, mohu říci, že v současné době je tato situace již
stabilizována. Podařilo se nám vytvořit tým profesionálů, kteří jsou odborníky na slovo
vzatými a zároveň skvělými lidmi.
Změny jsou hybnou silou a výzvou zároveň, vždy záleží na tom, jak se k nim člověk postaví.
A i když ne vždy jsou situace a následky, které s sebou přinášejí, snadné, dají se zvládnout.
Věřím, že i my v KAFIŘE jsme se odhodláním, dobrými nápady a poctivou prací postavili
změnám roku 2011 se ctí. To, jak se nám to podařilo, však uvidíme až v letech následujících.

Mgr. Lenka Svobodová
Manažerka organizace
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O NÁS
Jsme nezisková organizace, která vznikla v roce 2002 s cílem podporovat zaměstnatelnost
zrakově handicapovaných lidí v Moravskoslezském kraji. Svými službami se snažíme
podporovat nezávislý a samostatný život lidí ve věku od 15 let, které jejich poškození zraku
ovlivňuje při každodenních činnostech běžných ve společnosti.

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 v rámci Moravskoslezského kraje nebo na
střediscích v Opavě, Ostravě, Novém Jičíně a Frýdku-Místku.
Naši snahou je také 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.

Cílová skupina
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. K postižení zraku, které je převažující, může být přidruženo i jiné postižení či
nemoc, které však nevyžadují speciální přístup.

Výbor sdružení
Jan Horák
MUDr. Marie Horáková
Ing. Arch. Jiří Horák
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb jsme v roce 2011 poskytovali tyto služby:
- Odborné sociální poradenství
- Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (do 31. 1. 2011)
- Sociální rehabilitaci (od 1. 1. 2011)

1. ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Prostřednictvím poskytování informací, konzultací a individuální práce podporujeme nezávislý
a samostatný život lidí se zrakovým handicapem.

Cíle služby Odborné sociální poradenství jsou:
-

-

v pracovních dnech poskytovat osobní, telefonické
a písemné intervence, informace a osobní konzultace
při řešení nových, tíživých a komplikovanějších
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, popř. v domácím a pracovním prostředí.

Odborné sociální poradenství jsme v roce 2011 poskytovali prostřednictvím osobních
konzultací na střediscích organizace v Ostravě, Opavě, Novém Jičíně a Frýdku-Místku, nebo
v terénu v rámci Moravskoslezského kraje. V rámci celé ČR jsme pak poskytovali telefonické
a internetové poradenství.
Konkrétně jsme v rámci Odborného sociálního poradenství poskytovali tyto služby:
-

sociálně právní poradenství – uživatelé se na nás nejčastěji obraceli s žádostí
o informace týkající se dávek sociálního zabezpečení, příspěvku na péči, mimořádných
výhod TP, ZTP a ZTP/P, nebo změn, které s sebou měla přinést připravovaná sociální
reforma;

-

pracovně právní poradenství, které se týkalo zejména základních informací
k orientaci na trhu práce, při získání a udržení pracovního místa, podmínek evidence na
Úřadu práce ČR apod.;

-

poradenství
v oblasti
kompenzačních
pomůcek, jehož součástí byla zejména pomoc při
výběru a vyzkoušení vhodné kompenzační
pomůcky, pomoc se sepsáním žádosti na pořízení
vhodné kompenzační pomůcky a řešení případných
problémů s vyřizováním žádosti, zajištění chodu
bezplatné půjčovny kompenzačních pomůcek, která slouží k vyzkoušení vhodnosti
pomůcky v domácím nebo pracovním prostředí ještě před samotným pořízením
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pomůcky. V rámci tohoto poradenství bylo poskytováno rovněž základní zaškolení pro
práci s jednoduchými kompenzačními pomůckami;
-

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – v rámci této aktivity
byly uživatelům předávány informace o návazných aktivitách a službách dalších
organizací a institucí;

-

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí – součástí této aktivity bylo zejména jednání v zájmů uživatelů na úřadech,
předání informací k bytové problematice aj.
Výše uvedených aktivit Odborného sociálního poradenství
využilo v roce 2011 celkem 87 uživatelů (39 mužů
a 48 žen), kterým jsme poskytli 415 intervencí a 245
kontaktů a vystavili 68 doporučení pro pořízení vhodné
kompenzační pomůcky pro úřady. Služeb bezplatné
půjčovny kompenzačních pomůcek využilo v průběhu roku
2011 celkem 63 uživatelů.

Věková struktura uživatelů využívající službu Odborné sociální poradenství byla v roce 2011
následující: 2 % (15-26 let), 60 % (27-65 let) a 38 % (nad 66 let).

2. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PRO

SENIORY

A

OSOBY

SE

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (SAS) jsme
poskytovali našim uživatelům – osobám se zrakovým postižením – pouze v průběhu ledna
2011, poté tuto službu plně nahradila Sociální rehabilitace.
V rámci služby SAS jsme v lednu 2011 poskytovali:


Vzdělávací aktivity zaměřené na získání základních
i pokročilých dovedností v práci s komunikačními
a informačními technologiemi. Zároveň probíhala také
výuka anglického jazyka na střediscích v Opavě
a Ostravě.



Pomoc při uplatňování 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 bylo také oslovování zaměstnavatelů a spolupráce s úřady práce.



Sociálně terapeutické činnosti, v jejichž rámci probíhala individuální práce s uživateli
služeb, která se zaměřovala na posilování jejich sociálních dovedností.



Volnočasové aktivity – v lednu 2011 byla uskutečněna jedna volnočasová aktivita –
relaxace v solné jeskyni, které se zúčastnilo 6 uživatelů střediska KAFIRY ve FrýdkuMístku.

Aktivit služby SAS využilo v lednu 2011 celkem 62 uživatelů.
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3. SOCIÁLNÍ REHABILITACE
V rámci služby Sociální rehabilitace podporujeme aktivní a samostatný život lidí, které jejich
poškození zraku ovlivňuje při každodenních činnostech běžných ve společnosti. Pomáháme
jim při uplatňování práv a oprávněných zájmů, zejména práva na práci, při obstarávání
osobních záležitostí, zvyšování kvalifikace a nácviku dovedností pro zvládání péče o vlastní
osobu.
Cíle služby Sociální rehabilitace jsou:
-

-

-

podporovat získání praktických dovednosti pro
zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti
a při práci s kompenzačními pomůckami,
aktivizovat a podporovat rozvoj schopností
a dovedností posilujících pracovní a sociální
začlenění,
podporovat získání a udržení pracovního uplatnění,
podporovat kontakty se společností.

Službu Sociální rehabilitace jsme v roce 2011 poskytovali uživatelům na střediscích
v Opavě, Ostravě, Novém Jičíně a Frýdku-Místku, v terénu v rámci Moravskoslezského kraje,
a v případě nepříznivého zdravotního stavu uživatele taktéž v jeho domácnosti.
Aktivity služby Sociální rehabilitace využilo v roce 2011 celkem 87 uživatelů (43 mužů
a 44 žen), kterým jsme v rámci služby poskytli celkem 6719 intervencí1 a 1024
kontaktů. Věková struktura uživatelů služby byla následující: 7 % (15-26 let), 79 % (27-65
let) a 14 % (nad 66 let).

V rámci služby jsme našim uživatelům poskytovali následující aktivity:
-

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
činností vedoucích k sociálnímu začlenění – zejména pak krátkodobý nácvik
obsluhy jednoduchých kompenzačních pomůcek, nácvik péče o domácnost, nebo nácvik
jednání na úřadech, vyřizování osobní korespondence aj. Jedná se o aktivitu, která
vede k posilování sociálních dovedností a schopností potřebných pro samostatný
a soběstačný život lidí se zrakovým handicapem, jejímž cílem je především samostatnost
uživatele při vykonávání daných činností.

-

zprostředkování
kontaktu
se
společenským prostředím – spočívala
především v doprovodech uživatelů na úřady
a do institucí, k lékaři, do banky, příp. do
zaměstnání.

-

výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti – v rámci této aktivity jsme našim
uživatelům poskytovali vzdělávání v oblasti
počítačových
a
jazykových
dovedností
(anglického jazyka) na úrovni začátečníků a pokročilých uživatelů s cílem zvýšit šance
uživatelů na nalezení vhodného zaměstnání. Počítačové vzdělávání se zaměřovalo na
OS Windows, MS Word, MS Excel, Internet a elektronickou poštu, výuka angličtiny pak

1

Jedna intervence = jednání o délce nad 30 minut.
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na gramatiku a konverzaci. Celkem jsme
zrealizovali
57
vzdělávacích
aktivit
(50 individuálních a 7 skupinových), z nichž
7 aktivit se týkalo zaškolení pro práci
s technicky náročnou kompenzační pomůckou
na bázi PC, 30 aktivit vzdělávání v oblasti
informačních a komunikačních technologií pro
začátečníky a 11 pro pokročilé uživatele,
a rovněž 9 vzdělávacích aktivit v oblasti
anglického jazyka. Celkem se všech výše
uvedených vzdělávacích aktivit zúčastnilo
64 uživatelů, z nichž 34 aktivitu úspěšně
absolvovalo a obdrželo osvědčení o absolvování. Ostatní uživatelé pokračují ve
vzdělávání i v roce 2012.
Kromě vzdělávání měli naši uživatelé možnost docházet na Internetový klub
a účastnit se aktivizačních činností a skupinových zájmových aktivit. Těch jsme
zorganizovali celkem 8 a jednalo se např. o návštěvu potenciálního zaměstnavatele,
relaxaci v solné jeskyni, tisk na textil, společné setkání uživatelů ze všech středisek na
Landeku, nebo vánoční a velikonoční setkání uživatelů na jednotlivých střediscích
organizace.
-

pomoc při uplatňování práva na práci – týkala se
především podpory pracovního začlenění osob se zrakovým
postižením, v jejímž rámci poskytoval poradce pro
zaměstnávání zdravotně postižených pracovně právní
poradenství, seznamoval uživatele s možnostmi trhu práce,
pomáhal jim při vyhledávání vhodných pracovních míst
a při oslovování zaměstnavatelů. V případě zájmu mohl
poskytnout i asistenční službu při zapracování na novém
pracovním místě – této aktivity však žádný z uživatelů
v roce 2011 nevyužil.
Podpora uživatelů se zaměřovala nejen na hledání a získání
vhodného pracovního místa, ale i na jeho udržení.
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REALIZOVANÉ PROJEKTY
Individuální projekt Moravskoslezského kraje „Podpora a rozvoj služeb sociální
prevence v Moravskoslezském kraji“
Termín realizace: 1. 2. 2011 – 31. 12. 2011
Finančně podpořen: Moravskoslezským krajem za finanční podpory Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR
Výše získaných finančních prostředků: 3 466 100,- Kč
Místo realizace: celý Moravskoslezský kraj
Cíl projektu: zajištění služby sociální rehabilitace ve smyslu § 70 zákona o sociálních
službách pro osoby se zrakovým postižením v Moravskoslezském kraji.

INTEGRACE 2011
Termín realizace: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
Finančně podpořen: Nadačním fondem Českého
rozhlasu ze sbírky Světluška
Výše získaných finančních prostředků: 50.000,- Kč
Místo realizace: celý Moravskoslezský kraj
Cíl projektu: realizace aktivit služeb Odborné
sociální poradenství a Sociální rehabilitace.

Odborné sociální poradenství
Termín realizace: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
Finančně podpořen: MPSV ČR
Výše získaných finančních prostředků: 700 000,- Kč
Místo realizace: celý Moravskoslezský kraj
Cíl projektu: realizace aktivit služby
Odborné sociální poradenství.
Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
Termín realizace: 1. 1. 2011 – 31. 1. 2011
Finančně podpořen: MPSV ČR
Výše získaných finančních prostředků: 107 750,- Kč
Místo realizace: celý Moravskoslezský kraj
Cíl projektu: realizace aktivit služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením.
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Nadějné vyhlídky – podpora zaměstnatelnosti zrakově handicapovaných
v Moravskoslezském kraji
Termín realizace: 1. 4. 2011 – 31. 3. 2013
Finančně podpořen: Evropským sociálním fondem
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
Výše získaných
finančních
prostředků:
Odborné
sociální
poradenství
1 431 327,50 Kč (období od 1. 4. 2012
do 31. 12. 2012)
Místo realizace: celý Moravskoslezský kraj
Cíl projektu: zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných
osob se zrakovým postižením na otevřeném trhu práce
v rámci Moravskoslezského kraje.

Finančně podpořen: Statutárním městem Opava
Výše získaných finančních prostředků: 112 000,- Kč
Místo realizace: Opava a okolí
Cíl projektu: poskytovat osobám se zrakovým postižením odborné sociální poradenství.

Odborné sociální poradenství
Termín realizace: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
Finančně podpořen: Statutárním městem Opava
Výše získaných finančních prostředků: 112 000,- Kč
Místo realizace: Opava a okolí
Cíl projektu: poskytovat osobám se zrakovým
postižením odborné sociální poradenství.
Sociální rehabilitace
Termín realizace: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
Finančně podpořen: Statutárním městem Opava
Výše získaných finančních prostředků: 223 000,- Kč
Místo realizace: Opava a okolí
Cíl projektu: poskytovat osobám se zrakovým postižením služby, které podporují jejich
samostatný a nezávislý život a předcházejí jejich možnému sociálnímu vyloučení.

Sociální služby pro zrakově postižené občany z Nového Jičína a okolí
Termín realizace: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
Finančně podpořen: Městem Nový Jičín
Výše získaných finančních prostředků: 35 000,- Kč
Místo realizace: Nový Jičín a okolí
Cíl projektu: zajištění a udržení kvality a rozsahu
stávajících sociálních služeb poskytovaných občanským
sdružením KAFIRA, které podporují samostatný
a nezávislý život občanů s těžkým zrakovým postižením
z Nového Jičína a okolí.
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Odborné sociální poradenství pro zrakově postižené z Frýdku-Místku a okolí
Termín realizace: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
Finančně podpořen: Statutárním městem Frýdek-Místek
Výše získaných finančních prostředků: 40 000,- Kč
Místo realizace: Frýdek-Místek a okolí
Cíl projektu: poskytovat osobám se zrakovým
postižením potřebné informace a konzultace
prostřednictvím služby Odborné sociální poradenství.
Služby sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým
postižením z Frýdku-Místku a okolí
Termín realizace: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
Finančně podpořen: Statutárním městem Frýdek-Místek
Výše získaných finančních prostředků: 60 000,- Kč
Místo realizace: Frýdek-Místek a okolí
Cíl projektu: podporovat aktivní a samostatný život osob se zrakovým postižením
a předcházet jejich možnému sociálnímu vyloučení prostřednictvím nabídky aktivit služby
Sociální rehabilitace.

Podpora zaměstnanosti osob se zrakovým postižením z Ostravy a okolí
Termín realizace: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
Finančně podpořen: Statutárním městem Ostrava
Výše získaných finančních prostředků: 140 000,- Kč
Místo realizace: Ostrava a okolí
Cíl projektu: podporovat zaměstnanost zrakově
postižených občanů města Ostravy a okolí nabídkou
vzdělávacích aktivit a individuální pomoci při hledání,
získání a udržení pracovního místa.
Sociální rehabilitace
Termín realizace: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
Finančně podpořen: Statutárním městem Ostrava
Výše získaných finančních prostředků: 80 000,- Kč
Místo realizace: Ostrava a okolí
Cíl projektu: prostřednictvím poskytování služby Sociální rehabilitace podporovat aktivní,
zdravý a samostatný život osob se zrakovým postižením a předcházet jejich možnému
sociálnímu vyloučení.
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DALŠÍ AKTIVITY
V roce 2011 jsme také:
•

prezentovali KAFIRU na Dnech sociálních služeb ve městech Ostrava, Opava, FrýdekMístek, Nový Jičín, Kopřivnice a Frenštát p. R. (červen a září 2011),

•

zrealizovali Dny otevřených dveří na všech
čtyřech střediscích organizace KAFIRA o. s. (říjen
2011),

•

zúčastnili se Adventu plného andělů v Ostravě – již
tradiční benefiční akce představující místní neziskové
organizace (listopad 2011),

•

pravidelně se účastnili jednání pracovních skupin
komunitního plánování v Novém Jičíně, Opavě,
Ostravě, Frýdku-Místku a Kopřivnici,

•

připravili pro naše uživatele tradiční Setkání uživatelů, jehož součástí byla kromě novinek
z KAFIRY a sociální oblasti prohlídka dolu Landek v Ostravě (říjen 2011),
•

připravili a prezentovali semináře pro laickou
i odbornou veřejnost s názvem „Pohled do
jiného
světa“,
kterých
se
účastnili
poskytovatelé sociálních služeb ze Slezské
diakonie ve Frýdku-Místku a Centra pro
zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
v Novém Jičíně a Opavě, žáci základní školy
v Hošťálkovicích, nebo úředníci sociálního
odboru magistrátu města Frýdku-Místku,

•

pravidelně vydávali elektronický bulletin, který od podzimu 2011 nese nový název „Okno
do KAFIRY“,

•

představili naše služby a aktivity nově zvolené komisi pro sociální záležitosti ve městě
Nový Jičín (květen 2011),

•

zorganizovali pro naše uživatele návštěvu
potenciálního zaměstnavatele – lázně Karlova
Studánka – v rámci služby Sociální rehabilitace
a aktivit podporujících získání zaměstnání
(červen 2011),

•

připravili pro uživatele na jednotlivých střediscích
KAFIRY velikonoční a vánoční setkání.
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FINANCE
Účetní uzávěrka KAFIRA o. s. ke dni 31. 12. 2011 (v tisících Kč):
A. NÁKLADY
Hlavní
činnost
A. I. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY
CELKEM

Hospodářská
činnost

714

3

Celkem

717

A. I. 1. Spotřeba materiálu

478

478

A. I. 2. Spotřeba energie

236

236

A. I. 4. Prodané zboží

0

3

3

A. II. SLUŽBY CELKEM

768

0

768

A. II. 5. Opravy a udržování

42

42

A. II. 6. Cestovné

83

83

643

643

A. II. 8. Ostatní služby

A. III. OSOBNÍ NÁKLADY
CELKEM
A. III. 9. Mzdové náklady

3 592

0

3 592

2 703

2 703

889

889

A. III. 13. Ostatní sociální náklady

0

0

A. IV. DANĚ A POPLATKY
CELKEM

2

A. IV. 14. Daň silniční

2

A. III. 10. Zákonné sociální pojištění

A. V. OSTATNÍ NÁKLADY
CELKEM

0

2
2

75

172

247

A. V. 18. Ostatní pokuty a penále

0

4

4

A. V. 20. Úroky

0

98

98

75

70

145

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

0

564

564

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

0

564

564

5 149

739

5 888

A. V. 24. Jiné ostatní náklady

NÁKLADY CELKEM
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B. VÝNOSY

B. I. Tržby za vlastní výkony a
za zboží celkem
B. I. 12. Tržby za vlastní výrobky
B. I. 2. Tržby z prodeje služeb
B. I. 3. Tržby za prodané zboží

B. II. Změna stavu
vnitroorganizačních zásob
celkem

Hlavní
Hospodářská
činnost
činnost
3 467
43

Celkem
3 510
0

0
3 467
0

0

B. II.4 . Změna stavu zásob
nedokončené výroby

0

B. IV. Ostatní výnosy celkem

0

B. IV. 12. Smluvní pokuty a úroky z
prodlení
B. IV. 17. Zúčtování fondů

0

B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy

40

3 507

3

3

0

0

0

311

311

1

1

306

306

0

4

4

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

0

0

0

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

0

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

B. VII. Provozní dotace celkem
B. VII. 29 Provozní dotace

VÝNOSY CELKEM

0

192

0

0

192

192

2 454

192

0

2 454
2 454

2 454

6 113

354

6 467

C. Výsledek hospodaření před
zdaněním

964

-385

579

D. Výsledek hospodaření po
zdaněním

964

-385

579
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VYJÁDŘENÍ 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. 2011 zní:
„Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
občanského sdružení KAFIRA o. s. k 31. 12. 2011 a nákladů a výnosů a výsledku
jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2011 v souladu s českými účetními
předpisy“.
Tato Zpráva nezávislého auditora pro členy KAFIRA o. s. byla vystavena v Opavě
dne 9. 3. 2012.
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PRACOVNÍ TÝM
Tým organizace KAFIRA o. s. zajišťuje poskytování sociálních služeb uživatelům, jednání
se zájemci o služby, běžnou denní agendu a chod organizace.

Jan Horák
ředitel
Mgr. Lenka Svobodová
manažerka organizace (od 1. 2. 2011)

Milena Proskeová
ekonomka/účetní
Soňa Labajová
účetní (do 30. 6. 2011)
Monika Hrubá
účetní (od 1. 7. 2011)

Mgr. Linda Benschová
Mgr. Anna Rečková
manažerka sociálních služeb (od 10. 10. manažerka
sociálních
služeb/sociální
2011)
a administrativní pracovnice (do 3. 4. 2011 –
odchod na MD)
Mgr. Jana Vaverková
manažerka
sociálních
služeb/
sociální
a administrativní pracovnice (od 4. 4. 2011
do 31. 7. 2011)
sociální a administrativní pracovnice (od 1. 8.
2011)
Mgr. Jindřich Čáp
poradce
pro
zaměstnávání
postižených (od 2. 5. 2011)

Mgr. Iva Gonsková
zdravotně poradkyně pro zaměstnávání zdravotně
postižených (do 1. 5. 2011 – odchod na MD)

Jaromíra Čuboková
vedoucí lektorka/vedoucí střediska Nový Jičín

Bc. Eva Hrnčířová
lektorka
vzdělávacích
střediska Opava

Mgr. Jakub Kvita
lektor vzdělávacích aktivit Ostrava/vedoucí
střediska Ostrava

Ružena Šodková
aktivit/vedoucí asistentka lektora
asistentka sociální
Ostrava

vzdělávacích aktivit/
pracovnice, středisko

Patrik Benda
Ing. Monika Výrostková
asistent lektora vzdělávacích aktivit, středisko lektorka
vzdělávacích
Opava
střediska Frýdek-Místek
Bc. Lukáš Varga
lektor angličtiny na
Opava

střediscích

aktivit/vedoucí

Jarmila Bednaříková
Ostrava, sociálně rehabilitační asistentka, středisko
Frýdek-Místek
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PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom chtěli poděkovat těm, bez jejichž finančních a věcných darů, dotací
a grantů by nebylo možné naše služby poskytovat v takové míře a kvalitě jako doposud.
V roce 2011 nás podpořili:











Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Krajský úřad Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Podpora a rozvoj
služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, který byl podpořen
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
Statutární město Opava
Statutární město Ostrava
Statutární město Frýdek-Místek
Město Nový Jičín
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška

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

Zároveň děkujeme všem uživatelům našich služeb za projevenou důvěru a zájem
o nabízené služby. Velice si přízně našich uživatelů vážíme a snažíme se služby
neustále zkvalitňovat a rozvíjet.

DĚKUJEME!
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Sídlo organizace
Horní náměstí 132/47, 746 01 OPAVA
 553 653 623
info@kafira.cz

www.kafira.cz

Komerční banka, a. s., pobočka Opava – č. ú. 86-6910130207/0100

Jednotlivá střediska KAFIRA o. s.

Středisko Opava
Horní náměstí 132/47, 746 01 OPAVA
 777 574 365

Středisko Ostrava
Nádražní 44, 702 00 OSTRAVA
 777 574 358

Středisko Frýdek-Místek
Zámecké náměstí 44, 738 01 FRÝDEK
 777 574 79361

Středisko Nový Jičín
Štefánikova 7/826, 741 01 NOVÝ JIČÍN
 777 574 368
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