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SLOVO NA ÚVOD 
 
 
Vážení čtenáři, uživatelé, dárci a příznivci,  
 
opět po roce se scházíme nad výroční zprávou organizace KAFIRA, občanského sdružení, které 
poskytuje registrované sociální služby lidem se zrakovým handicapem.   

Rok 2012 jsme si v naší organizaci pracovně nazvali „rokem obrození“. Naší snahou bylo 
vytříbit dobré a kvalitní postupy práce, celkově stabilizovat kvalitu námi poskytovaných 
sociálních služeb a zviditelnit tyto služby v očích široké veřejnosti. Za tímto účelem se nám 
podařilo navázat spolupráci s několika regionálními médii, navázali jsme spolupráci s firmou 
OPTYS a získali jsme nové dárce, s jejichž pomocí se nám kromě jiného podařilo zavést 
psychologickou pomoc pro uživatele. Rovněž se nám podařilo zrealizovat a úspěšně ukončit 
více jak desítku projektů a po celý rok pokračovat v realizaci našeho dvouletého projektu 
Nadějné vyhlídky podpořeného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zároveň jsme v srpnu 
úspěšně prošli kontrolou z MPSV zaměřenou na procedurální, obsahovou a finanční stránku 
tohoto projektu.  

Velký dík patří všem našim uživatelům za to, že využívali našich služeb a že svými podněty a 
připomínkami přispěli k jejich zkvalitnění. Zároveň děkuji všem dárcům a poskytovatelům 
dotací a grantů, bez jejichž finančních i věcných darů a dotací by nebylo možné naše služby 
poskytovat. Děkujeme.  
 

 

Mgr. Lenka Svobodová  
manažerka organizace  
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KDO JSME  
 
KAFIRA, občanské sdružení  
Nezisková organizace, která vznikla v roce 2002 s cílem podporovat zaměstnatelnost zrakově 
handicapovaných občanů Moravskoslezského kraje.  
 
Poslání  
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 uživatele našich služeb 
podobným zázemím s tolerancí k odlišnosti a s postojem „oni patří také k nám“.  
 
 
Další informace  

Adresa sídla    Horní náměstí 132/47, 746 01 OPAVA  

Telefon    553 653 623  

E-mail      info@kafira.cz  

Web      http://www.kafira.cz  

 

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

Č. ú.      86-6910130207/0100  

 

Právní forma     občanské sdružení  

Datum založení    29. 3. 2002  

Registrace u MV ČR    VS/1-1/49791/02-R 

IČ     26588773 

 

Výbor sdružení   MUDr. Marie Horáková  

     Ing. Arch. Jiří Horák  

     Jan Horák  
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PRO KOHO ZDE JSME  
 

Naše služby poskytujeme lidem od 15 let věku, 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.  
 

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.  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Foto na této straně: KAFIRA o. s.  
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CO DĚLÁME  
 
KAFIRA o. s. poskytuje svým uživatelům – lidem se zrakovým postižením dvě registrované 
sociální služby – odborné sociální poradenství a sociální rehabilitaci.  

 

1) Odborné sociální poradenství … OSP  

 

Poslání služby OSP …  

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 OSP …  

� 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. 

 

 

 

Foto: Radka Hášová a KAFIRA o.s. 

 
 

OSP v roce 2012 …  

V rámci služby Odborného sociálního poradenství jsme v roce 2012 zrakově 
handicapovaným lidem poskytovali rady a informace z oblasti sociálně právní a pracovně 
právní problematiky a nabízeli jsme poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, vč. výběru 
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a nácviku práce s vhodnými kompenzačními pomůckami. Součástí tohoto poradenství bylo 
rovněž i bezplatné zapůjčení drobných pomůcek k vyzkoušení v domácím či pracovním 
prostředí.  

V dubnu 2012 jsme do služby OSP zavedli dvě nové aktivity – dluhové poradenství 
a psychologickou pomoc.  

Aktivity v rámci služby OSP využilo v průběhu roku 2012 celkem 62 uživatelů – 29 mužů 
a 33 žen – věková struktura uživatelů služby byla následující: 6 % (15 – 26 let), 55 % (27 – 
65 let), 39 % (nad 66 let).  

V rámci této služby bylo poskytnuto celkem 245 kontaktů a  372 intervencí. Pro 
32 uživatelů služby bylo vystaveno celkem 37 doporučení na pořízení vhodné kompenzační 
pomůcky pro úřady. Naše bezplatné půjčovny kompenzačních pomůcek, které 
provozujeme na všech čtyřech střediscích organizace, využilo v průběhu roku 46 uživatelů. 

Na konci roku 2012 jsme začali připravovat přesun aktivit ze služby OSP do služby SR – 
konkrétně se jednalo o poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a bezplatnou půjčovnu 
kompenzačních pomůcek.  
 

 
 

2) Sociální rehabilitace … SR  

 

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 SR …  

- 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.  
 

SR v roce 2012 …  

Aktivity v rámci základních i fakultativních činností služby Sociální rehabilitace využilo 
v průběhu roku 2012 celkem 86 uživatelů – 41 mužů a 45 žen (základní činnosti služby 
využilo 60 uživatelů). Věková struktura uživatelů služby byla následující: 7% (15 – 26 let), 
80 % (27 – 65 let), 13 % (nad 66 let).  

V rámci základních činností služby SR jsme v roce 2012 poskytli našim uživatelům 
782 kontaktů a 6534 intervencí (jedna intervence = jednání v délce 30 minut a více).  

Bylo zrealizováno 48 individuálních a 6 skupinových vzdělávacích aktivit z oblasti 
počítačových dovedností a anglického jazyka, kterých se zúčastnilo celkem 63 uživatelů 
služby. K výše uvedeným vzdělávacím aktivitám jsme vydali celkem 45 osvědčení 
o absolvování.  
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V průběhu roku jsme pro naše uživatele zrealizovali přibližně 20 aktivizačních činností 
v rámci jednotlivých středisek i celé organizace. Bližší popis některých aktivizačních činností se 
dočtete na straně 12.  

V rámci fakultativních činností služby Sociální rehabilitace jsme pokračovali v realizaci projektu 
„Nadějné vyhlídky – podpora zaměstnatelnosti zrakově handicapovaných 
v Moravskoslezském kraji“, který byl finančně podpořen z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  

Službu sociální rehabilitace jsme našim uživatelům-osobám se zrakovým postižením od 15 let 
věku poskytovali po celý rok 2012 na všech čtyřech střediscích organizace KAFIRA a v terénu 
v rámci MSK, příp. v domácnostech uživatelů.  

 
 
 

 
 
 
Foto na této straně: Radka Hášová a KAFIRA o. s.  
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NAŠE PROJEKTY  
 
V roce 2012 jsme realizovali 15 projektů. Níže uvádíme jejich přehled, vč. přehledu všech 
poskytovatelů dotací a grantů a dalších dárců, díky kterým jsme tyto projekty mohli 
uskutečnit.  
 
Naše služby Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitace jsme v roce 2012 
poskytovali díky finančním prostředkům poskytnutým:  

� Ministerstvem práce a sociálních věcí 

� Statutárním městem Opava 

� Statutárním městem Frýdek-Místek 

� Městem Nový Jičín  
 
Statutární město Frýdek-Místek podpořilo rovněž:  

� projekt na realizaci aktivizačních činností v rámci služby Sociální rehabilitace s názvem 
„Společensko aktivizační činnosti pro osoby se zrakovým postižením z Frýdku-Místku 
a okolí“, 

� věnovalo KAFIŘE výtěžek ze sbírky Vánoční strom 2012.  
 
Naše aktivity podporující zaměstnávání zrakově handicapovaných občanů podpořili 
prostřednictvím následujících projektů tito poskytovatelé:  

� Statutární město Ostrava – projekt „Podpora zaměstnanosti nevidomých a osob se 
zrakovým postižením z Ostravy a okolí“.   

� Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR – projekt „Nadějné vyhlídky – podpora 
zaměstnatelnosti zrakově handicapovaných v Moravskoslezském kraji“.  

� Nadace Charty 77 – Konto Bariéry – projekt na podporu zaměstnávání zdravotně 
handicapovaných pracovníků organizace KAFIRA s názvem „Své zkušenosti můžeme 
předávat dále“.  

 
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry nás dále podpořila:  

� v rámci programu TechSoup, díky kterému jsme obdrželi čtyři repasované PC pro 
výuku našich uživatelů „Počítače pro vzdělávání osob se zrakovým postižením“, a  

� při realizaci výuky anglického jazyka na střediscích ve Frýdku-Místku a Novém Jičíně 
s názvem „Vzděláváním k zaměstnání“.  

 
Dary na zakoupení kompenzačních pomůcek do bezplatných půjčoven nám poskytli:  

� Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, který podpořil KAFIRU v rámci projektu 
„Solidarita“. 

� Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.    
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CO SE NÁM PODAŘILO v roce 2012  
 
� Díky finančnímu přispění Nadace Charty 77 – Konta Bariéry jsme zavedli výuku 

angličtiny na střediscích KAFIRY ve Frýdku-Místku a Novém Jičíně. Jednalo se 
o dva skupinové kurzy pro celkem 9 uživatelů služby (sedm na středisku v Novém Jičíně 
a dva na středisku ve Frýdku-Místku).  

 
� Na základě způsobu poskytování služeb v oblasti zaměstnávání zrakově postižených byla 

KAFIRA zařazena do seznamu poskytovatelů podporovaného zaměstnávání, 
který sestavuje Česká unie pro podporované zaměstnávání (ČUPZ). Zařazení na tento 
seznam je pro nás prestižní záležitostí, neboť znamená, že naše aktivity v oblasti 
zaměstnávání poskytujeme podle principů podporovaného zaměstnávání, profesionálně 
a s ohledem na potřeby zrakově postižených uživatelů služby.  

 
� Po celý rok úspěšně probíhala realizace projektu Nadějné vyhlídky – podpora 

zaměstnatelnosti zrakově handicapovaných v Moravskoslezském kraji. Projekt 
se zaměřil na zvyšování kvalifikace zrakově handicapovaných osob v oblasti měkkých 
dovedností a práce s počítačem s kompenzačním softwarem a ke zvýšení jejich motivace 
najít si a udržet zaměstnání. Projekt Nadějné vyhlídky byl finančně podpořen 
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  

 
� Veřejná sbírka – v květnu KAFIRA zahájila veřejnou sbírku, která pokračuje i v roce 

2013. Výtěžek sbírky bude použit na realizaci sociálních služeb, které poskytujeme lidem 
s těžkým zrakovým postižením z celého Moravskoslezského kraje. Konkrétně na nácvik 
práce s technicky náročnou kompenzační pomůckou na bázi počítače vybaveného 
speciálním softwarem, na podporu zaměstnávání zrakově handicapovaných osob, na 
poskytování odborného poradenství a na zakoupení kompenzačních pomůcek, které lidem 
se zrakovým handicapem umožňují překonávat důsledky zrakového postižení a usnadňují 
každodenní život.  

 
� Po celý rok 2012 jsme se aktivně účastnili jednání pracovních skupin komunitního 

plánování sociálních služeb ve městech Ostrava, Opava, Nový Jičín, Frýdek-Místek 
a Kopřivnice.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto na této straně: KAFIRA o. s.  
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KDE JSTE NÁS MOHLI VIDĚT 
 
V roce 2012 jsme se zúčastnili mnoha akcí nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v celé České 
republice, na kterých jsme prezentovali naši organizaci a poskytované služby a předváděli 
kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým 
handicapem.  
 
� Jarmark pomoci – Ostrava – březen 2012 – 

charitativní akce Římskokatolické farnosti Ostrava 
Poruba a Vřesina, která propojila sbírku věcí pro 
potřebné a prezentaci neziskových organizací.  

 

� Výstava a prodej kompenzačních pomůcek 
a hraček pro osoby se zdravotním handicapem – 
Nový Jičín – duben 2012 – prezentace firem vyrábějících kompenzační pomůcky pro 
zdravotně postižené a organizací poskytujících těmto 
lidem sociální služby.  

 

� NGO market – Praha – květen 2012 – veletrh 
neziskových organizací pořádaný nadací Fórum 2000.  

 

� Muzejní noc a ateliér – Jablonec n. Nisou – květen 
2012 – prezentace organizace KAFIRA a jejích služeb 
návštěvníkům v rámci výstavy „INGRID – VÍC NEŽ JEN 
ZNAČKA", pořádané jabloneckým Muzeem skla 
a bižuterie.  

 

� Dny sociálních služeb – Opava, Ostrava, Nový Jičín, 
Frýdek-Místek, Kopřivnice, Frenštát p. R., Vítkov – 
květen, červen, září 2012 – představení organizací 
poskytujících sociální služby občanům uvedených měst.  

 

� Handicap Art festival – Ostrava-Bártovice – červen 
2012 – představení místních neziskových organizací.  

 

� Dny otevřených dveří KAFIRY – Opava, Ostrava, 
Frýdek-Místek, Nový Jičín – říjen 2012 – představení 
organizace a jejích služeb a aktivit návštěvníkům, vč. 
ukázky kompenzační  pomůcek pro zrakově 
handicapované. Navštívila nás i Česká televize Ostrava.  

 

� Otevřená pracovní a vzdělávací dílna s OPTYSem 
– Opava – říjen 2012 – tvořivé dílny pro školy 
a veřejnost s možností vyzkoušet si „tvořit a nevidět“.   

 

� Advent plný andělů – Ostrava – listopad 2012 - 
benefiční akce představující ostravské neziskové 
organizace. 

 

Foto na této straně: KAFIRA o. s. 
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NAŠE DALŠÍ AKTIVITY  
 
AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI PRO UŽIVATELE  

� Velikonoční setkání uživatelů – střediska KAFIRY 
ve Frýdku-Místku, Novém Jičíně, Opavě – duben 
2012.  

� Jarní setkání uživatelů – Frýdek-Místek – červen 
2012 – první ze setkání všech uživatelů KAFIRY ze 
všech středisek, které se konalo v areálu klubu 
Sokolík. Kromě novinek z KAFIRY a sociální oblasti 
byla pro uživatele připravena ukázka canisterapie 
Cantes Opava a tísňové péče Dorkas Slezské diakonie.  

� Květina pod lupou – Olomouc – červenec 2012 – 
návštěva speciální expozice   rostlin   pro  nevidomé   
a  slabozraké  občany v  botanické   zahradě   
v Olomouci. Uživatelé se pomocí hmatu  a čichu mohli  
seznámit  s různými druhy rostlin a bylin.  

� Olympijské hry s KAFIROU – Frýdek-Místek – 
srpen 2012 – pro uživatele byly připraveny různé 
sportovní disciplíny – zvuková střelba, hod na cíl, 
petanque aj.  

� Na hradě a v podhradí – Hukvaldy a Kozlovice – 
srpen 2012 – prohlídka hradu Hukvaldy a obory 
s Liškou Bystrouškou a následná cesta do Kozlovic.  

� Dotek starých časů – Rožnov p. Radhoštěm – září 
2012 – návštěva galerie Svět kamenů, Valašského 
muzea a Valašské dědiny. 

� Podzimní setkání uživatelů – Kopřivnice – říjen 
2012 – informace z KAFIRY, novinky ze sociální 
oblasti a zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
byly doplněny o prohlídku expozice Technického 
muzea TATRA, která byla přizpůsobena osobám se 
zrakovým postižením.  

� Vánoční setkání uživatelů – všechna střediska 
KAFIRY – prosinec 2012.  

 
 
AKTIVITY PRO VEŘEJNOST  

� Naše semináře „Pohled do jiného světa“ pro školy a veřejnost – v průběhu celého 
roku 2012 – proběhlo celkem 7 seminářů pro žáky ZŠ a pro uživatele a pracovníky Slezské 
diakonie  ve  Frýdku-Místku a 1 exkurze na našem středisku v Ostravě pro studenty 
sociální práce Ostravské univerzity.  

 

Foto na této straně: KAFIRA o. s. 
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FINANCE  
 
Účetní uzávěrka KAFIRA o. s. ke dni 31. 12. 2012 (v tisících Kč): 
    

    

A. NÁKLADY 
  Hlavní Hospodářská Celkem 
  činnost činnost   

A. I.  SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY 
CELKEM 371 0 371 

A. I. 1. Spotřeba materiálu 170 
0 

170 

A. I. 2. Spotřeba energie 198 0 198 

A. I. 4. Prodané zboží 3 0 3 

A. II.  SLUŽBY CELKEM 838 0 838 

A. II. 5. Opravy a udržování 162 0 162 

A. II. 6. Cestovné 157 0 157 

A. II. 8. Ostatní služby 519 0 519 

A. III.  OSOBNÍ NÁKLADY 
CELKEM 4 137 0 4 137 

A. III. 9.  Mzdové náklady 3 096 0 3 096 

A. III. 10. Zákonné sociální pojištění 1 041 
0 

1 041 

A. III. 13. Ostatní sociální náklady 0 
0 

0 

A. IV.  DANĚ A POPLATKY 
CELKEM 2 0 2 

A. IV. 14. Daň silniční 2 
0 

2 

A. V.  OSTATNÍ NÁKLADY 
CELKEM 234 0 234 
A. V. 19. Odpis nedobytné pohledávky 10 0 10 

A. V. 20. Úroky 137 0 137 

A. V. 24. Jiné ostatní náklady 87 0 87 

A. VI.  ODPISY, PRODANÝ 
MAJETEK, TVORBA REZERV A 
OPRAVNÝCH POLOŽEK CELKEM 592 0 592 
A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku 592 0 592 

NÁKLADY CELKEM 6 174 0 6 174 
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B. VÝNOSY 
  Hlavní Hospodářská Celkem 
  činnost činnost   
B. I. Tržby za vlastní výkony a 
za zboží celkem 

10 0 10 

B. I. 12. Tržby za vlastní výrobky 0 0 0 

B. I. 2. Tržby z prodeje služeb 
6 

0 6 

B. I. 3. Tržby za prodané zboží 
4 

0 4 

B. II. Změna stavu 
vnitroorganizačních zásob 
celkem 

0 0 0 

B. II.4 . Změna stavu zásob nedokončené 
výroby 

0 

  0 

B. IV. Ostatní výnosy celkem 643 0 643 

B. IV. 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
0 

0 0 

B. IV. 17. Zúčtování fondů 
333 

0 333 

B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy 310 0 310 

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 0 0 

B. VI. Přijaté příspěvky celkem 125 0 125 

B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary) 125 0 125 

B. VII. Provozní dotace celkem 5 139 0 5 139 

B. VII. 29  Provozní dotace  5 139 0 5 139 

VÝNOSY CELKEM 5 917 0 5 917 
    

    

C. Výsledek hospodaření před 
zdaněním -257 0 -257 

D. Výsledek hospodaření po 
zdaněním -257 0 -257 
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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. 2012 zní: 
 
„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
občanského sdružení KAFIRA o. s. k 31. 12. 2012 a nákladů a výnosů a výsledku 
jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2012 v souladu s českými účetními 
předpisy“. 
 
Tato Zpráva nezávislého auditora pro členy KAFIRA o. s. byla vystavena v Opavě 
dne 4. 3. 2013. 
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PRACOVNÍ TÝM  
 
Náš pracovní tým tvořili v roce 2012 tito lidé:  
 
Jan Horák  
ředitel 
 
Mgr. Lenka Svobodová  
manažerka organizace 
 

Milena Proskeová    
ekonom/účetní  
 
Monika Hrubá   
účetní  

 

Mgr. Linda Benschová 
manažerka sociálních služeb 
 

Mgr. Jana Vaverková  
sociální a administrativní pracovnice 

 

Mgr. Jindřich Čáp  
poradce pro zaměstnávání zdravotně 
postižených  
 
Martina Takáčová  
asistentka poradce pro zaměstnávání ZP 
(od 1. 8. 2012)  

 
 
 
 
Vendula Turoňová  
asistentka poradce pro zaměstnávání ZP 
(od 1. 4. 2012 do 31. 7. 2012) 

 

Jaromíra Čuboková  
vedoucí lektorka vzdělávacích aktivit/ 
vedoucí střediska Nový Jičín 
 
Mgr. Jakub Kvita 
lektor vzdělávacích aktivit Ostrava/ 
vedoucí střediska Ostrava 
 
Ružena Šodková 
asistentka lektora vzdělávacích aktivit/ 
asistentka sociální pracovnice, stř.Ostrava 
 
Bc. Eva Hrnčířová  
lektorka vzdělávacích aktivit/vedoucí 
střediska Opava  
 
Patrik Benda  
asistent lektora vzdělávacích aktivit, 
středisko Opava  

Ing. Monika Výrostková 
lektorka vzdělávacích aktivit/vedoucí 
střediska Frýdek-Místek  
 
Jarmila Bednaříková  
sociálně rehabilitační asistentka, středisko 
Frýdek-Místek 
 
Bc. Lukáš Varga  
lektor angličtiny na střediscích Ostrava 
a Opava   
 
 
Ing. Dana Seibertová  
lektor angličtiny na středisku Nový Jičín 
(od 1. 6. 2012 do 11. 12. 2012)  
 
Mgr. Hana Hekerová 
lektor angličtiny na středisku Frýdek-Místek 
(od 1. 6. 2012 do 13. 12. 2012)    
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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 2012 nás podpořili:  
 

 

 
 
 

 
Statutární město Frýdek-Místek 

 
Město Nový Jičín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Kuchyňské studio Válek&Kačena 
 
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 Vaší přízně vážíme a snažíme se služby pro Vás neustále 
zkvalitňovat a rozvíjet. 

 
DĚKUJEME!  
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KAFIRA 
 

Pomáháme zrakově handicapovaným  
začlenit se do společnosti  

 
 
 
 

Sídlo organizace  
Horní náměstí 132/47, 746 01 OPAVA 

� 553 653 623 
 
 
 

Jednotlivá střediska KAFIRA o. s. 
 
 

Středisko Opava 
Horní náměstí 132/47, 746 01 OPAVA 

� 777 574 365 
 

Středisko Frýdek-Místek 
Zámecké náměstí 44, 738 01 FRÝDEK 

� 777 574 361 
 

Středisko Ostrava 
Nádražní 44, 702 00 OSTRAVA 

� 777 574 358 
 

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

� 777 574 368 
 
 
 

http://www.kafira.cz 
 

info@kafira.cz 
 
 

 


