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Úvodní slovo

Vážení čtenáři, uživatelé našich služeb, dárci, poskytovatelé dotací a příznivci,
i v roce 2014 jsme brázdili vody našeho kraje a pomáhali naší činností lidem se
zrakovým postižením. Přestože naše loď je z pohledu sítě sociálních služeb v České republice
pouze malou loďkou, pro svou velikost často zmítanou bouří a ohrožovanou velkými rybami,
při bližším prozkoumání zjistíte, že brázda za naší lodí není zanedbatelná a jsme schopni
doplout i do oblastí těžko dostupných lodím velkým. A tak jsem velmi ráda, že po roce další
náročné, ale krásné plavby máme opět příležitost se podělit s Vámi o událostech, činnosti
a aktivitách, které jsme při své plavbě v roce 2014 pod hlavičkou naší organizace uskutečnili,
a které mohly probíhat díky Vašemu přispění.
Rok 2014 jsme si pracovně nazvali rokem soběstačnosti. A to především ze
dvou hlavních důvodů. Prvním z nich bylo rozšíření aktivit registrované sociální služby
Sociální rehabilitace o činnosti podporující soběstačnost a samostatnost uživatelů této
služby na základě poptávky ze strany osob se zrakovým postižením. Jednalo se
o zavedení nácviku soběstačnosti, nácviku Braillova bodového písma a nácviku prostorové
orientace a samostatného pohybu. Druhým důvodem bylo pokračování ve snaze v získání
větší finanční soběstačnosti organizace. Bez dotačních a grantových prostředků bychom
poskytovat sociální služby nemohli, avšak naše finanční závislost pouze na nich je velmi
svazující a neumožňuje efektivní dlouhodobé plánování. Dotační prostředky jsou většinou
určené pouze na jeden rok, jsou nenárokové a jejich získání v dalším roce je nejisté. Jejich
výše stěží pokrývá základní zajištění poskytovaných služeb, neumožní pokrytí potřeb vzniklých
v průběhu roku, odborné vzdělávání pracovníků přesahující dotované období nebo rozvoj
služeb. Dále je značná část nezbytných nákladů z pohledu dotační a grantové politiky chápána
jako neuznatelná. Chápeme svou odpovědnost za získání zdrojů financování na pokrytí naší
obecně prospěšné činnosti, tj. našich sociálních služeb, proto je v naší dlouhodobé strategii
získání i jiných zdrojů než dotačních či grantových, nejlépe zdrojů z vlastní činnosti.
První oblast podporu soběstačnosti u uživatelů našich služeb jsme v roce 2014
úspěšně zvládli a mohli jsme uskutečnit celkem 23 nácviků v oblastech zmíněných
v předchozím odstavci. V těchto aktivitách chceme pokračovat i v následujícím období,
zkvalitňovat metodiky práce a dále zvyšovat odbornost pracovníků v této oblasti. Druhá oblast
podpora soběstačnosti organizace je dlouhodobější proces, který započal v předchozích
letech a bude pokračovat i v následujícím období. Přesto bych zde chtěla s odvahou
konstatovat, že v roce 2014 byly položeny základní kameny budoucí spolupráce, která se bude
rozvíjet v následujícím období, a věřím, že přinese hojné ovoce.
Významnou kapitolou roku 2014 bylo rozšíření cílové skupiny u služby
Sociální rehabilitace na pobočce v Ostravě, o děti se zrakovým postižením
od věku 7 let a jejich rodiny. V první polovině roku jsme se věnovali
přípravě, vzdělávání, tvorbě metodik pro práci s dětskými uživateli, zabezpečení
základního technického a materiálního zajištění pro práci s dětmi, vzniklo nové
logo pro činnost věnovanou dětským uživatelům, apod. V druhé polovině roku probíhala přímá
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práce s dětskými uživateli a jejich rodiči. Velké poděkování zde patří městu Ostrava, konkrétně
pracovníkům Magistrátu města Ostrava, kteří významně podpořili tento pilotní projekt, a to
nejen finančně, ale také veřejnou podporou této služby pro děti.
Kromě náročné práce související s přípravou a rozjetí služby Sociální rehabilitace pro
děti, podstoupila ostravská pobočka také zkoušku kvality. V říjnu probíhala v tomto středisku
dvoudenní inspekce kvality u služby Sociální rehabilitace. S hrdostí Vám touto cestou
chci sdělit, že služba byla shledána jako velmi kvalitní se ztrátou pouze 3 bodů z maximálně
možného počtu.
Úvodní slovo výroční zprávy chápu také jako další nástroj pro vyjádření díků všem, bez
kterých by naše činnost nebyla možná. V první řadě chci poděkovat všem pracovníkům KAFIRA
o.p.s. za jejich zapálení, zodpovědnost, čisté úmysly, vstřícnost k uživatelům a za jejich
vynaložené úsilí často nad rámec jejich pracovních povinností. V části roku 2014 probíhala
spolupráce s paní Mgr. Milenou Rychtářovou, která byla na pozici manažerky organizace a
přišla k nám z komerční sféry. Spolupráce s ní byla pro naši organizaci významná a obohacující
byl také její, pro nás jiný, pohled na fungování neziskové organizace jako běžné firmy. Také jí
touto cestou velmi děkujeme.
Mé velké poděkování patří uživatelům našich služeb, za jejich důvěru, vytrvalost, za to,
že se nebáli vyjádřit své další potřeby a umožnili tak rozšíření aktivit Sociální rehabilitace o
aktivity cílené na zvýšení soběstačnosti a samostatnosti. A také za pozitivní náboj, kterým pro
nás jsou, když jsou i přes své náročné životní situace vděční, optimističtí a nevzdávají se svých
snů a cílů. Jedním z našich uživatelů, kteří si své sny a cíle plní i přes výrazné zrakové obtíže
je pan Lubomír Pavelčák, uměleckým jménem Lichoočko, který nám poskytl svou uměleckou
fotografii, která zdobí titulní stranu této výroční zprávy.
Jak už bylo zmíněné výše, bez dotačních a grantových prostředků by naše činnost
možná vůbec nebyla. Proto děkujeme všem poskytovatelům dotačních a grantových
prostředků, jejichž loga jsou uvedena na konci výroční zprávy. Nepostradatelné jsou pro nás
také jakékoliv dary, proto děkujeme také všem dárcům.
V době zpracovávání této výroční zprávy už je následující rok 2015 v plném proudu
a naše nová plavba téměř v polovině. Úspěšně jsme zdolali první bouře a nebezpečné vlny,
směřujeme dále ke zpevnění naší lodi, otevřeli jsme nové oblasti spolupráce a plujeme zdolávat
stanovené cíle a dostát svému závazku.

Daniela Horáková
Metodik kvality
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Základní údaje o společnosti

KAFIRA o.p.s. je neziskovou organizací, byla založena Janem Horákem v roce 2002, se
záměrem pomáhat lidem s těžkým zrakovým postižením v jejich začlenění na trh práce a do
společnosti.
Posláním organizace je podpora nezávislého a samostatného života dětí od 7 let
a dospělých, které jejich poškození zraku ovlivňuje při každodenních činnostech běžných ve
společnosti. Snažíme se vytvořit zázemí, které povzbuzuje, motivuje a dodává „chuť do života“.
Poskytujeme
registrované
sociální
služby,
které
podporují
soběstačnost
a samostatnost a zvyšují šance nalézt vhodné pracovní uplatnění. Služby jsou poskytovány
v terénu v rámci celého Moravskoslezského kraje, 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 organizace pak je pomoci uživatelům našich služeb překonat a zvládnout jejich
nepříznivé sociální situace, žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný
a zaměřovat se na podporu v jejich začlenění na trh práce a do společnosti.

Činnost organizace se řídí stanovami KAFIRA o.p.s., zákonem o sociálních službách
č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění
pozdějších předposů, registrací námi poskytovaných sociálních služeb, standardy
podporovaného zaměstnávání a dalšími právními předpisy v souladu s právním řádem České
republiky.
Při své činnosti dlouhodobě spolupracujeme s dalšími organizacemi poskytujícími
sociální služby, prostřednictvím komunitního plánování ve městě Ostrava, Opava, Nový Jičín,
Frýdek-Místek, Kopřivnice. Dále spolupracujeme s očními lékaři, pobočkami Úřadu práce ČR,
se vzdělávacími institucemi: s Mendelovým gymnáziem v Opavě; Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou v Ostravě, Centrem Slunečnice podporujícím vysokoškolské studium
zrakově postižených studentů.
Význam slova KAFIRA:
KAFIRA neznamená žádnou zkratku. Slovo KAFIRA pochází z hebrejštiny a označuje jméno
města. Město spojuje obyvatele žijící v něm, a to nejen územně, ale také vztahově, vzájemnou
podporou, soudružností. Jejich město je jim „domovem“, místem, kam patří, kde mají své
přátelé a kde jim je dobře. Takovým městem chce být i KAFIRA pro své uživatele služeb.
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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

Číslo účtu

86-6910130207/0100

Právní forma

obecně prospěšná společnost od 1. 9. 2013
občanské sdružení od 29. 3. 2002 do 31. 8. 2013

Datum založení KAFIRA o.s.

29. 3. 2002

Registrace u MV ČR KAFIRA o.s.

VS/1-1/49791/02-R - k datu 31.8.2013 zaniklo

Rozhodnutí o zápisu změny
právní formy

IČ

Usnesení Krajského soudu v Ostravě
O 1215-RD4/KSOS, Fj 52411/2013
ze dne 23. 9. 2013 - rozhodný den přeměny z KAFIRA
o.s. na KAFIRA o.p.s.je 31. 8. 2013
26588773

Správní rada

Mgr. Daniela Horáková
Ing. Arch. Jiří Horák
MUDr. Marie Horáková

Dozorčí rada

RNDr. Pavel Bakala, PhD.
Mgr. et. Mgr. Marta Kolaříková, PhD.
Mgr. Milena Rychtářová (do 10. 7. 2014)
Milena Proskeová (od 12. 7. 2014)

Ředitel

Jan Horák
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3.1 Organizační struktura
Ředitel
Ekonom
Účetní

Manažer organizace
Koordinátor služeb
Vedoucí sociálně rehabilitačních pracovníků
Sociálně rehabilitační pracovník
Lektor angličtiny
Sociální pracovník
Metodik kvality
Instruktor sociální rehabilitace
Zrakový terapeut

3.2 Počty zaměstnanců
Ukazatel
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
Z toho - sociální pracovníci
- pracovníci v soc. službách

Celkem
11

z toho:
řídící pracovníci
2

5,89
0

- pedagogičtí pracovníci

3,02

- pracovníci správy

2,09

2

Osobní náklady celkem:

3 227

536

a) mzdové náklady

2 436

400

791

136

b) zákonné sociální pojištění
c) ostatní sociální pojištění
d) zákonné sociální náklady
e) ostatní sociální náklady
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Veřejný závazek pro rok 2014

Naše společnost v roce 2014 poskytovala pomoc lidem, které jejich poškození
zraku ovlivňovalo při zvládání každodenních činností a hledali podporu při vedení
samostatného, nezávislého života v naší společnosti nebo při pracovním
začleňování. Rozsah poškození zraku mohl být na úrovni slabozrakosti, praktické nevidomosti
a úplné nevidomosti. K poškození zraku, které bylo převažující, mohlo být přidruženo také jiné
postižení
nebo
nemoc,
které
však
umožňovaly
běžnou
komunikaci
a práci s uživatelem a nevyžadovaly speciální přístup odpovídající typu přidruženého postižení
či nemoci.
Od dubna 2014 byla podpora a pomoc nově nabízena také dětem od 7 let se
zrakovým postižením a jejich rodinám, a to ve středisku v Ostravě.
Pomoc vycházela z individuálních potřeb uživatelů našich služeb, které nedokázali naplnit
bez využití sociálních služeb. Pomáhali jsme jim formou motivace, aktivizace a podpory
v získání větší samostatnosti a soběstačnosti, nikoliv naplňováním potřeb uživatele za něj.
Obecného cíle organizace bylo v roce 2014 dosahováno prostřednictvím
poskytování obecně prospěšných činnosti, a to registrovaných sociálních služeb Odborného
sociálního poradenství a Sociální rehabilitace. Všechny obecně prospěšné činnosti
realizované v rámci těchto služeb byly poskytovány bez úhrady uživatelů, zdarma.
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Cíle roku 2014

A. Pokračování v transformaci poskytovaných služeb směrem k aktuálním
potřebám uživatelů a zájemců o služby.
Tato transformace zahrnovala oblasti:
-

Převedení žádaných činností ze služby Odborné sociální poradenství do
služby Sociální rehabilitace. Důvodem pro tuto změnu byla možnost výrazného
snížení nároků na administraci služeb pro uživatele služeb i pro pracovníky při zvýšení
efektivity při naplňování potřeb uživatelů a snazší orientaci v nabídce služeb. Tento
převod byl pozvolný, začal počátkem roku 2013 a v roce 2014 byl ukončen. Služba
Odborné sociální poradenství tak byla k datu 31. 12. 2014 ukončena.

-

Snížení věkové hranice uživatelů služby Sociální rehabilitace a zahájení
poskytování této služby dětem od 7 let. Tento cíl byl stanoven na základě
dlouhodobé poptávky po službě ze strany rodičů dětí a absenci Sociální rehabilitace pro
tuto věkovou kategorii v Moravskoslezském kraji.

-

Rozšíření aktivit Sociální rehabilitace o aktivity podporující samostatnost
a soběstačnost při zvládání základních činností každodenního života, a to
v oblasti nácviku soběstačnosti, nácviku Braillova bodového písma
a nácviku prostorové orientace a samostatného pohybu. Důvodem pro rozšíření
aktivit byla nejen poptávka ze strany uživatelů služby, ale také naše snaha dále rozvíjet
službu podporovaného zaměstnávání. V rámci podpory pracovního začleňování, kterou
realizujeme na principech podporovaného zaměstnávání, jsme si tak vytyčili pro rok
2014 cíl podpořit získání nebo udržení získané práce také nácvikem trasy z domu na
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nové pracoviště, popř. jiné trasy potřebné v souvislosti s pracovními povinnostmi
uživatele naší služby.

S uvedenými oblastmi transformace dále souvisely odpovídající personální změny, které
v roce 2014 bylo nutné realizovat. V roce 2014 jsme mj. rozšířili pracovní tým o další dva
pracovníky, a to o pracovníka na pozici sociálního pracovníka a pracovníka na pozici instruktora
sociální rehabilitace.
B. Optimalizace interního informačního systému organizace pro elektronickou
evidenci poskytovaných služeb.
C. Hledání nových finančních příležitostí vedoucích ke stabilizaci organizace
a možnosti dalšího zvyšování kvality služeb a jejich rozvoje.
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Obecně prospěšné činnosti realizované v rámci sociálních služeb

6.1 Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství bylo realizováno dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, a dle prováděcí vyhlášky. Bylo realizováno ambulantně, ve
střediscích v Opavě, Ostravě, Novém Jičíně a Frýdku-Místku; a terénně, v místě bydliště
uživatele, popř. v jiném sociálním prostředí uživatelů. Od 1. 1. 2014 byla služba poskytována
pod názvem Sociální poradna, pod číslem registrace 2111159.
Posláním Sociální poradny bylo pomoci lidem se zrakovým nebo jiným zdravotním
handicapem z Moravskoslezského kraje žít takovým způsobem, který většinová společnost
považuje za standardní či běžný, a podporovat tak jejich samostatný a nezávislý život. Snahou
této služby bylo předcházení možnému sociálnímu vyloučení osob se zrakovým postižením z
většinové společnosti. Naši podporu mohli získat také opatrovníci, rodiče a další rodinní
příslušníci.
Cílem bylo zprostředkování relevantních, a pro uživatele/zájemce o služby podstatných
informací zejména z oblastí:
-

Sociálně právního poradenství
Pracovně právního poradenství
Dluhového poradenství
Pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Součástí služby byly také zážitkové besedy a workshopy organizované na školách
a v dalších organizacích se záměrem podpory sociálního začlenění osob se zrakovým
postižením a snížení předsudků a mýtů o jejich možnostech.
Služby Sociální poradny využilo v průběhu roku 2014 celkem 76 uživatelů. V rámci této
služby bylo poskytnuto celkem 150 kontaktů a 203 intervencí.
K 31. 12. 2014 byla tato služba plánovaně ukončena.
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6.2 Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace byla realizována dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcí vyhlášky. Aktivity této služby byly
realizovány ambulantně, ve střediscích v Opavě, Ostravě, Novém Jičíně a Frýdku-Místku; a
terénně, v místě bydliště uživatele, v zařízeních volnočasových aktivit, u zaměstnavatele,
popř. jinde.
Od 1. 1. 2014 byla služba rozdělena do čtyř služeb s působností jednotlivých středisek.
Každá služba je tak vedena pod svým registračním číslem, a to takto:
KAFIRA
KAFIRA
KAFIRA
KAFIRA

o.p.s.,
o.p.s.,
o.p.s.,
o.p.s.,

Sociální
Sociální
Sociální
Sociální

rehabilitace
rehabilitace
rehabilitace
rehabilitace

–
–
–
–

Opava (č. registrace 4508339)
Ostrava (č. registrace 3459300)
Nový Jičín (č. registrace 3406829)
Frýdek-Místek (č. registrace 1440607)

Poslání Sociální rehabilitace: Podporujeme aktivní a samostatný život dospělých
a dětí od 7 let, u nichž poškození zraku ovlivňuje zvládání každodenních činností běžných ve
společnosti. Uživatelům našich služeb je poskytována taková míra podpory, která v maximální
možné míře rozvíjí jejich schopnosti, nevytváří závislost na poskytované službě, podporuje
udržení přirozených sociálních vazeb. Řízeným nácvikem dovedností potřebných k získání
soběstačnosti a samostatnosti usnadňujeme sociální začleňování, pomáháme při uplatňování
práv a oprávněných zájmů. Uživatelům od 18 let nabízíme podporu potřebnou pro pracovní
uplatnění a související vzdělávání. Nedílnou součástí služby je pomoc při výběru a získání
vhodné kompenzační pomůcky. Služba je poskytována také terénně.
Cílem bylo:
-

-

podporovat získání praktických dovedností při zvládání péče o vlastní osobu,
soběstačnosti a při práci s kompenzačními pomůckami řízenými nácviky,
aktivizovat a podporovat rozvoj schopností a dovedností posilujících pracovní
a sociální začlenění,
poskytovat informace a doporučení potřebné k zajištění vhodné kompenzační pomůcky,
usnadnit její výběr praktickým vyzkoušením,
usnadnit užívání technicky náročnějších kompenzačních pomůcek v běžném životě
řízeným nácvikem,
podporovat získání i udržení získaného pracovního uplatnění realizací činností
vedoucích k posilování pracovních návyků, motivace k pracovnímu začlenění a zvýšení
orientace na trhu práce a na novém pracovišti, aj.,
nabízet vzdělávací a výchovné činnosti, které podporují efektivnější využívání zraku,
hmatu nebo dovednosti potřebné pro komunikaci,
podporovat a rozvíjet kontakty se společenským prostředím,
zajistit rodinám s dětmi od 7 let se zrakovým postižením takovou odbornou pomoc,
která by plynule navazovala na služby rané péče a pomáhala dále překonávat nové
životní situace a pokračovat v započaté práci v oblasti sociálního začlenění.
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Aktivity v rámci služby Sociální rehabilitace využilo v průběhu roku 2014
celkem 112 uživatelů. S nimi proběhlo 4391 kontaktů a 8856 intervencí (jedna
intervence = odborné jednání pracovníka v délce 30 minut a více s kvalitativním dopadem na
situaci uživatele služby).
Šesti uživatelům jsme pomohli získat práci a jedna uživatelka si práci s naší podporou
udržela.
Bylo zrealizováno 80 individuálních nácvikových kurzů a 9 skupinových
nácvikových kurzů. Oblasti nácvikových kurzů a počet uživatelů v nich uvádí tabulka č. 1.
Tyto nácvikové kurzy absolvovalo celkem 108 osob se zrakovým postižením.

Tabulka č. 1:

Oblast nácvikového kurzu

Počet
kurzů

nácvikových Počet uživatelů

Individuální nácvikové kurzy
Prostorová orientace a samostatný pohyb

14

14

Braillovo bodové písmo

8

8

Obsluha kompenzační pomůcky (jednoduché
pomůcky, náročné na bázi PC, vč. psaní všemi
deseti)

19

19

Počítačové kurzy na úrovni začátečníků a pokročilých
uživatelů

32

32

Angličtina

6

6

Sebeobsluha

1

1

Pracovně motivační kurz

3

8

Angličtina

6

20

Skupinové nácvikové kurzy

V průběhu roku jsme pro naše uživatele dále realizovali 38 aktivizačních akcí. 14
z nich bylo realizováno v rámci celé organizace, 24 v rámci jednotlivých středisek. Jejich
přehled najdete v tabulce č. 2, v kapitole 6.4. tohoto dokumentu.
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7

Doplňující informace o činnosti

7.1 Naše projekty
Naše služby Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitace jsme v roce 2014
mohli realizovat díky finančním prostředkům poskytnutých v rámci těchto projektů:


Veřejná
zakázka
„Optimalizace
sítě
služeb
sociální
prevence
v Moravskoslezském kraji – Individuální projekt, období realizace 1. 5. 2013 – 31.
12. 2014, celková hodnota zakázky 4.107.200,-Kč, prostředky byly využity pouze pro
službu Sociální rehabilitace na střediscích Ostrava a Opava. V roce 2014 byla v rámci této
zakázky realizována částka 2 470 910,10 Kč, z toho na středisku Opava 981.761,40 Kč a
na středisku Ostrava 1 489.148,70 Kč, a to formou subdodávky pro Sdružení azylových
domů v ČR, o.s.



Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo tyto naše projekty:
o Dotací ve výši 525.400,-Kč projekt „Poskytování sociálních
odborné sociální poradenství“
o Dotací ve výši 161.400,-Kč projekt „Poskytování sociálních
sociální rehabilitace“ – pro středisko Ostrava
o Dotací ve výši 700.000,-Kč projekt „Poskytování sociálních
sociální rehabilitace“ – pro středisko Nový Jičín
o Dotací ve výši 610.000,-Kč projekt „Poskytování sociálních
sociální rehabilitace“ – pro středisko Frýdek-Místek



služeb –
služeb –
služeb –
služeb –

Moravskoslezský kraj podpořil tyto projekty:
o Dotací ve výši 36.500,-Kč na realizaci projektu „Zlepšení
soběstačností zrakově postižených“. Cílem projektu bylo rozšíření
sortimentu kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením na
pobočkách KAFIRA o.p.s. dle potřeb uživatelů. Potřebami, které se projekt
snažil naplnit, byly především potřeby v oblasti zvládání dovedností potřebných
pro
získání
soběstačnosti
a
nezávislosti
na
druhé
osobě
v každodenním životě. Tyto potřeby byly naplňovány v rámci služby Sociální
rehabilitace, konkrétně v nácviku soběstačnosti, nácviku Braillova písma, při
poskytování pomoci při výběru a získání kompenzační pomůcky, vč. půjčovny
kompenzačních pomůcek a nácvikem prostorové orientace a samostatného
pohybu. Vyjmenované aktivity mohly být kvalitně realizovány pouze s novými
pomůckami, jejichž nákup byl předmětem realizovaného projektu. Dále projekt
reagoval na potřeby nové cílové skupiny - děti od 7 let se zrakovým postižením.
Pro tyto byly nakoupeny vhodné kompenzační pomůcky.
o

Dotací ve výši 100.000,-Kč na realizaci projektu „Možnost vzdělávání
i pro zrakově postižené“. Hlavním cílem projektu bylo zvyšovat vzdělanost u
občanů se zrakovým postižením z Moravskoslezského kraje zpřístupněním kurzů
běžných pro nepostiženou veřejnost – z oblasti práce s ICT a v oblasti
jazykového vzdělávání.
Celkem bylo realizováno 15 individuálních kurzů, 4 skupinové kurzy a 1
individuální podpora motorických dovedností a hmatové
zručnosti s charakterem přípravy pro nácvik Braillova
bodového písma. Účastníků kurzů bylo 29 a 1 účastník
využil individuální podporu.
Dále byla z dotačních prostředků zakoupena kompenzační
pomůcka přenosná kamerová lupa a drobné optické
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pomůcky, které byly využívány v kurzech angličtiny účastníky kurzu s
poškozením zraku na úrovni slabozrakosti až praktické nevidomosti.
o

Dotací ve výši 69.000,-Kč na realizaci projektu „Kompenzační
pomůcky k zajištění sociální rehabilitace pro zrakově postižené“. Cílem
projektu bylo zajištění materiálně technického vybavení (kompenzační
pomůcky) služby Sociální rehabilitace, která je poskytována občanům
Moravskoslezského kraje se zrakovým postižením ve středisku v Opavě.
Zakoupené pomůcky byly a budou dále v následujících letech využívány při
poskytování služby Sociální rehabilitace nebo při přednáškových a osvětových
akcích. Jejich využití je převážně v aktivitě nácvik Braillova bodového písma,
nácvik soběstačnosti, nácvik práce s kompenzační pomůckou. Pomůcky mohli
uživatele také využít ke čtení písemných dokumentů na středisku, mohli si je
zapůjčit k otestování správnosti výběru pomůcky.



Statutární město Ostrava podpořilo tyto projekty:
o Dotací ve výši 70.000,-Kč na realizaci projektu „Vyrovnávání
příležitostí pro pracovní uplatnění zrakově postižených osob z Ostravy
a okolí“
o Dotací ve výši 70.000,-Kč na realizaci projektu „Zpřístupnění sociální
rehabilitace rodinám se zrakově postiženým dítětem z Ostravy
a okolí“
o Dotací ve výši 90.000,-Kč na realizaci projektu
„Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené“.
Jednalo se o dotaci z výnosů z odvodů z loterií.



Statutární město Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz:
o Dotací ve výši 10.000,-Kč na realizaci projektu „Pomůcky pro zrakově
postižené“. Jednalo se o nákup Pichtova psacího stroje
a drobných pomůcek pro nácvik Braillova bodového písma.



Statutární město Nový Jičín podpořilo tyto projekty:
o Dotací ve výši 10.000,-Kč realizaci projektu „Odborné sociální
poradenství“ (pro občany města Nový Jičín a okolí),
o Dotací ve výši 50.000,-Kč realizaci projektu „Sociální rehabilitace“
(pro občany města Nový Jičín a okolí).



Statutární město Frýdek-Místek podpořilo tyto projekty:
o Dotaci ve výši 5.000,-Kč na realizaci projektu „Odborné sociální
poradenství pro občany se zrakovým postižením z Frýdku-Místku
a okolí“,
o Dotaci ve výši 200.000,-Kč na realizaci projektu „Sociální rehabilitace
pro
občany
se
zrakovým
postižením
z
Frýdku-Místku
a okolí“.



Statutární město Opava podpořilo tyto projekty:
o Dotaci ve výši 65.000,-Kč na realizaci projektu „Odborné sociální
poradenství“ (pro občany města Opavy a okolí),
o Dotaci ve výši 80.000,-Kč na realizaci projektu „Sociální rehabilitace“
(pro občany města Opavy a okolí).
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Úřad práce ČR naši činnost podpořil celkovou částkou 113.085,-Kč:
o Dotací na vyhrazené společensky účelné pracovní místo - ve výši
78.000,-Kč,
o Příspěvkem na úhradu mzdových nákladů mentora nově přijatého
pracovníka ve výši 5.365,-Kč.
o Příspěvkem na úhradu mzdových nákladů nově přijatého pracovníka
v rámci programu získání praxe - ve výši 24.000,-Kč.
o Příspěvkem na realizaci rekvalifikačního kurzu pro uživatele - ve výši
5.720,-Kč.



Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR:
o KAFIRA o.p.s. byla v roce 2014 partnerem projektu Vzdělání do všech
koutů, realizovaným ONYX engineering, spol. s r.o. v období 1.7.31.12.2014. Celková výše dotace v roce 2014 byla 241.523,39 Kč. Projekt byl
určen pro všechny občany v produktivním věku, kteří se chtějí lépe orientovat
např. v ekonomice domácnosti či v běžně užívaných právních formulacích. Cílem
naší činnosti v tomto projektu byla podpora v oblasti získání informací a
dovedností pro lepší orientaci ve světě financí, práva, práce na PC a hledání
uplatnění na trhu práce.



Nadace Rozvoje zdraví podpořila v roce 2014 formou nadačního příspěvku ve
výši 55.000,-Kč projekt „Zajištění terénní formy Sociální rehabilitace pro
zrakově postižené " (celková výše nadačního příspěvku 115.000,-Kč, z toho
55.000,- Kč pro rok 2014 a 60.000,- Kč pro rok 2015)
o Jedná se o dvouletý projekt (r. 2014-2015). Cílem první etapy projektu
realizované v roce 2014, bylo zajištění terénní formy Sociální rehabilitace pro
občany se zrakovým postižením z okresu Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek,
kterou využilo celkem 18 osob.

7.2

Prezentace organizace a veřejně prospěšné činnosti

V rámci prezentace organizace a služeb Sociální rehabilitace a Odborné sociální poradenství
uskutečnili naši pracovníci celkem 15 prezentačních akcí, 11 osvětových akcí pro
veřejnost a 3 prezentace pro odbornou veřejnost (pro pracovníky Úřadu práce ČR a pro
oční lékaře).
Osvětové akce pro veřejnost probíhaly v mateřských,
základních, středních i středních odborných školách v rámci
Moravskoslezského kraje. Byly pojaty zážitkovou zábavnou formou,
pro studenty středních škol formou workshopů.
Prezentační akce se uskutečnily v rámci Dnů sociálních služeb
ve městě Opava, Frýdek-Místek, Nový Jičín a v Ostravě pod názvem Lidé lidem. Dále jsme
prezentovali naše služby na Hlučínském trakaři, na Mendelově gymnáziu v Opavě v rámci oslav
130 výročí vzniku gymnaziálního školství v Opavě a Slezsku a v Ostravě na akci Život bez
bariér. Současně proběhly dny otevřených dveří na každém středisku naší organizace.
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7.3 Spolupráce s dalšími subjekty
Po celý rok 2014 jsme spolupracovali s dalšími subjekty působící v sociální oblasti nebo
poskytující související služby. Tato spolupráce probíhala především v rámci aktivní účastí na
jednáních pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb ve městech
Ostrava, Opava, Nový Jičín, Frýdek-Místek a Kopřivnice.
Dále pokračovala spolupráce s Mendelovým gymnáziem v Opavě, která byla
zahájena v roce 2013 projektem Viděno hmatem. V rámci něho se studenti Mendelova
gymnázia snažili vcítit „do kůže“ lidí se zrakovým postižením a převést obrazy známých malířů
do „hmatové“ podoby. Postupně tak vznikala zajímavá ztvárnění kupř. Leonardova Poslední
večeře, nebo díla Van Gogha, Pegase, Miróa. Na to navazovala spolupráce s uživateli a
pracovníky naší organizace, jejímž cílem bylo podání zpětné vazby studentům
o tom, nakolik se jim „vcítění do kůže“ lidí se zrakovým postižením povedlo, a formou
zážitkového workshopu předat studentům základní informace ze světa zrakově
handicapovaných lidí.
Spolupráce v roce 2014 probíhala na bázi zvyšování
povědomí veřejnosti o možnostech lidí se zrakovým
postižením. První společná akce byla v rámci oslav 130
výročí vzniku gymnaziálního školství v Opavě a Slezsku.
Atraktivní program byl připraven nejen pro současné a
bývalé studenty Mendelova gymnázia, ale také pro širokou
veřejnost. Prezentovali jsme služby, které KAFIRA o.p.s.
nabízí. Seznamovali jsme návštěvníky s různými
kompenzačními pomůckami, které lidem se zrakovou vadou umožňují snadněji zvládat svůj
každodenní život. Účastníci měli možnost si tyto pomůcky vyzkoušet v praxi a přiblížit se tak
každodenním situacím, se kterými se slabozrací a nevidomí potýkají.

Ve spolupráci s Prostorem pro dobrá řešení o.p.s., v OC Breda v Opavě, jsme dále společně
pořádali osvětovou akci zaměřenou na prezentaci kompenzačních pomůcek, představení her
založených na využití sluchu a hmatu, ukázce jak se správně pohybovat
s nevidomou osobou nebo umožnit široké veřejnosti vyzkoušet si chůzi poslepu s bílou holí na
překážkové dráze. Zájemci o tuto problematiku měli možnost vyzkoušet si hlavolamy rozličných
obtížností, které vytvořili a spolu s našimi sociálními pracovníky představili veřejnosti studenti
Mendelova gymnázia v Opavě. Tímto bychom chtěli poděkovat Prostoru pro dobrá řešení o.p.s.
a OC Breda, za vstřícnost při realizaci této jedinečné akce. Poděkování patří i studentům
Mendelova gymnázia v Opavě.
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Ve spolupráci s Prostorem pro dobrá řešení o.p.s. a OC Breda, jsme dále realizovali
ještě další dvě prezentační akce, v květnu za přítomnosti zrakového terapeuta a v červnu
s programem zaměřeným na děti, které se mohly zúčastnit velkého množství her o ceny.

V květnu 2014 se KAFIRA o.p.s. úspěšně zapojila do
projektu na podporu zaměstnávání osob slabozrakých a
nevidomých, který realizovalo pražské masérské studio
NOVIDA o.p.s., které prostřednictvím Evropského
sociálního fondu, operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost, zřídilo svou pobočku v Ostravě. Díky naší
vzájemné spolupráci nalezli pracovní uplatnění čtyři
uživatelé našich služeb, tři maséři a jedna asistentka.

7.4 Naše další aktivity
V roce 2014 jsme pro naše uživatele realizovali řadu zajímavých aktivizačních
činností. Přehled jednorázových akcí je uveden níže v tabulce č. 2. Kromě jednorázových akcí
konaných na základě zájmů uživatelů služby, začal od podzimu roku 2014 probíhat
v ostravském středisku také pravidelný střelecký klub. Jedná se o střelbu na laserovém
střeleckém simulátoru pro nevidomé, neboli za pomocí zvukové střelby. Z pistole, která je
součástí, vychází laserový paprsek, který je doprovázen zvukem měnícím se podle vzdálenosti
od středu terče. Celý systém samostatně počítá body a hlásí střelci dosažení či nedosažení cíle.
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Tabulka č. 2:

Přehled aktivizačních činností v roce 2014
Přehled účasti klientů po střediscích

Celkový
Frýdekpočet
Místek Nový Jičín účastníků

Datum
realizace

Opava

Ostrava

1 Kreativní dílny OV

22.1.

0

3

0

0

3

2 Beseda viděno hmatem OP

28.1.

4

0

0

0

4

3 Beseda viděno hmatem OV

29.1.

0

3

0

0

3

4 Beseda viděno hmatem FM

18.2.

0

0

3

0

3

5 Beseda viděno hmatem NJ

20.2.

0

0

0

4

4

6 Zimní olympijské hry FM

24.2.

5

2

2

0

9

7.3.

5

1

0

4

10

8 Beseda o Indii FM, NJ

28.3.

0

0

3

6

9

9 Velikonoční setkání OP

14.4.

6

1

0

0

7

10 Velikonoční kreativní dílny OV

16.4.

0

4

0

0

4

11 Velikonoční kreativní dílny OP

14.4.

6

1

0

0

7

12 Velikonoční setkání FM

15.4.

0

0

7

0

7

13 Velikonoční setkání NJ

17.4.

0

0

0

6

6

14 Soutěžní odpoledne

28.4.

6

1

0

0

7

15 Hračky ze staré půdy

29.4.

3

2

0

0

5

2.5.

3

2

0

0

5

17 Jarní setkání uživatelů

27.5.

3

6

0

0

9

18 Beseda o zrakové terapii

27.5.

6

0

0

0

6

19 Beseda o zrakové terapii

11.6.

0

0

5

0

5

20 Beseda o zrakové terapii

12.6.

0

0

0

7

7

21 Dračí lodě na Stříbrném jezeře

14.6.

1

2

0

0

3

22 Dotek starých časů podruhé

24.6.

3

3

4

3
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23 Letní setkání

16.7.

8

0

0

0

8

Návštěva památníku druhé
24 světové války v Hrabyni

29.7.

4

7

0

0

11

25 Rozkvetlá flóra

15.8.

3

1

1

5

10

Aktivizační činnost

7 Cesta kolem světa

16 Za nákupem tyflopomůcek

15

26 Letní olympijské hry

5.9.

6

5

7

0

18

27 Návštěva hasičského muzea

23.9.

5

5

3

2

15

28 Návštěva železniční policie

7.10.

4

7

3

1

15

29 Beseda o zdraví

23.10.

0

0

0

5

5

30 Za nákupem tyflopomůcek

31.10.

0

5

0

0

5

31 Prohlídka a workshop klobouků

12.11.

2

4

0

5

11

32 Kreativní dílny OV

22.11.

0

4

0

0

4

33 Neviditelná Olomouc

29.11.

0

1

0

0

1

5.12.

0

0

4

0

4

35 Odpolední posezení

15.12.

10

0

0

0

10

36 Vánoční posezení

18.12.

0

0

0

8

8

37 Vánoční posezení

19.12.

5

0

0

0

5

38 Vánoční posezení

20.12.

0

8

0

0

8

98

78

42

56

274

34 Vánoční posezení

Celkový počet účastníků
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8

Ekonomická část

8.1 Výnosy v členění podle zdrojů
Výkaz zisku a ztráty – bod B
Třída, název

Zdroj plnění

Částka v tis.Kč

43 Tržby za vlastní výkony
a za zboží celkem

Tržby z prodeje služeb (*)

47 Změna stavu vnitroorganizačních zásob
celkem

Změna stavu zásob
nedokončené výroby

77

Zúčtování fondů (**)

301

57 Ostatní výnosy celkem

2 470

Jiné ostatní výnosy

76

Přijaté příspěvky (dary)

73 Přijaté příspěvky celkem

129

Dotace MPSV

77 Provozní dotace celkem

1 997

Dotace MSK

205

Dotace obce

594

Dotace ÚP

107

Dotace ESF

242

Výnosy celkem

6 198

(*) realizace veřejné zakázky „Optimalizace sítě služeb sociální prevence
v Moravskoslezském kraji – Individuální projekt“
(**) zúčtování snížení fondů v souladu s účtovou třídou 9 (vlastní jmění-odpisy)

8.2 Vývoj a stav fondů
KAFIRA o.p.s. netvoří žádné fondy.

8.3

Stav dlouhodobého majetku

Majetek v členění dle druhu majetku – Rozvaha – Aktiva
Třída, název
01
Dlouhodobý
nehmotný
majetek

Zdroj plnění

Částka (tis.Kč) Oprávky(tis.Kč) Zůstatek(tis.Kč)

Software

100

100

0

Ocenitelná práva

0

0

0

DDNHM

307

307

0
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02
Dlouhodobý
hmotný
majetek

Stavby

71

22

49

Samostatné movité
věci a soubory
movitých věcí

6 122

5 623

499

DDHM

2 381

2 381

0

8 981

8 433

548

Celkem

8.4 Stav závazků
Rozvaha – PASIVA - bod B, stav k 31. 12. 2014)
Název účtu

Částka v tis.Kč

Dlouhodobé bankovní úvěry

839

Ostatní dlouhodobé závazky

2 523

Dodavatelé

9

Přijaté zálohy

0

Daň z příjmů

9

Dohadné účty pasivní
Celkem

187
3 567

Účetní jednotka neměla k 31. 12. 2014 splatné závazky pojistného na sociálním
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Účetní jednotka neměla k 31. 12.
2014 splatné závazky veřejného zdravotního pojištění. Účetní jednotka neměla k 31. 12. 2014
daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů.

8.5 Náklady
Výkaz zisku a ztráty – bod A
Náklady na plnění
Náklady pro plnění
Náklady celkem po
Náklady na vlastní
obecně prospěšných
doplňkových
zdanění
činnost
služeb
činností
(v tis. Kč)
(v tis. Kč)
(v tis. Kč)
(v tis. Kč)
555
5 718
5 163
0
Organizace nevyplácela odměny řediteli společnosti ani členům správní a dozorčí rady. Blíže
viz. bod 1.6. a 1.7. přílohy účetní závěrky.

18

9

Informace o změně zakládací listiny, změně ve složení správní a
dozorčí rady a o změně osoby ředitele

V roce 2014 došlo ke změně v osobě předsedkyně Dozorčí rady. Předsedkyně dozorčí rady
Mgr. Milena Rychtářová ukončila svou činnost v této oblasti k 10. 7. 2014. Od 12. 7. 2014 je
novou předsedkyní dozorčí rady Milena Proskeová. Změna byla zapsána v obchodním rejstříku
dne 3. 9. 2014.
Jiné změny v průběhu účetního období nenastaly.

10 Další finanční a nefinanční informace
10.1 Skutečnosti nastalé po rozvahovém dni
Výrazný vliv na hospodaření společnosti z pohledu budoucnosti má výše přiznaných
neinvestičních dotací na rok 2015. S tímto souvisí udržení všech poskytovaných služeb,
kapacity služeb z hlediska počtu uživatelů, udržení rozšířené nabídky služeb v oblasti podpory
soběstačnosti a samostatnosti zavedené do Sociální rehabilitace v roce 2014. S výší přiznaných
neinvestičních dotací souvisí úzce také potřebné personální zajištění poskytovaných služeb
v následujícím období.

10.2 Předpokládaný vývoj činnosti společnosti
V budoucím období předpokládáme, že změny v naší obecně prospěšné činnosti, zahájené
transformací našich sociálních služeb v roce 2013, a probíhající i v roce 2014,
se osvědčí, zaběhnou a budeme moci zvyšovat kvalitu nově zavedených činností v oblasti
nácviku sebeobsluhy, prostorové orientace, nácviku Braillova bodového písma a v oblasti
služeb pro nové dětské uživatele od 7 let věku.
Zvyšování kvality služeb se nedá oddělit od odborné připravenosti pracovníků.
V následujícím období proto chceme více investovat do dalšího vzdělávání našich pracovníků
v přímé práci s uživateli a zvyšovat jejich jistotu při vykonávání své práce.
Dalším cíleným zaměřením pro následující období je intenzívnější podpora pracovního
začleňování uživatelů našich služeb v oblasti přípravy na pracovní uplatnění, v oblasti získání
pracovního místa i jeho udržení. Naši práci chceme dále směřovat podle principů
podporovaného zaměstnávání.
Následující rok 2015 je pro nás částečně neznámou v oblasti financování našich sociálních
služeb. Jednak z důvodu ukončení veřejné zakázky v rámci projektu MS kraje „Optimalizace
sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, realizovaném v období 1. 5. 2013 –
31. 12. 2014, ve středisku Opavě a Ostravě. A jednak z důvodu ukončení registrace Odborného
sociálního poradenství k datu 31. 12. 2014 při zachování minimálně stejného počtu pracovníků
v organizaci. Věříme však, že tato neznámá bude pro nás brzy známou
a bude stát na naší straně. Současně věříme, že naše několikaletá snaha o větší stabilizaci
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v oblasti hospodaření organizace a zajištění dalších zdrojů financování bude úspěšná
a budeme moci dostát svému závazku, zvyšovat kvalitu našich služeb a rozšiřovat obecně
prospěšnou činnost poptávaným směrem.

10.3 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
Blíže viz. bod 3.7. přílohy účetní závěrky (komentář ke středisku 001 – Užitný vzor „Zařízení
pro orientaci nevidomých při chůzi“ a ke středisku 0005 – Čtecí zařízení).

10.4 Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních
vztazích
Ve společnosti realizujeme ekologické třídění odpadu na papír, plast, sklo a ostatní odpad.
Zvláště je rovněž separován nebezpečný odpad (baterie, použitá elektronika). Využíváme
šetrné způsoby zacházení s energií a přírodními zdroji. Dáváme přednost úsporným zdrojům
energií (úsporné žárovky na pracovištích, dostatek oken - denního světla). Při nákupu
preferujeme spotřebiče s energetickou třídou A+ a minimální certifikací CE. Efektivní spotřeby
materiálu dosahujeme upřednostňováním elektronické komunikace, oboustranným tiskem a
kopírováním a využíváním recyklovaných materiálů. Plně podporujeme využívání šetrného
způsobu dopravy při využívání MHD, jízdou na kole či pěší chůzí.
Vzhledem k nastoupenému vývoji se snažíme zvyšovat motivaci zaměstnanců k efektivní
práci, což zvyšuje nároky na řízení lidských zdrojů, organizaci práce a především komunikaci.

10.5 Informace, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí
Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

10.6 Informace o využívaných investičních instrumentech
Společnost nevyužívání investiční instrumenty.

11 Přijaté dotace a dary
Naše služby Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitace jsme v roce 2014
poskytovali díky dotacím a darům, které jsou uvedeny v příloze této výroční zprávy - v Příloze
účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2014, bod 3.2.- dotace a bod 3.3. – dary.
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12 Účetní závěrka
12.1 Výkazy zisku a ztráty
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12.2 Rozvaha
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12.3 Příloha k účetní závěrce
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40

13 Zpráva nezávislého auditora

41

42

14 Podporující subjekty, donátoři, dárci

43

Další dárci:
-

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje

-

SAGITTA Ltd., spol.s.r.o.

-

TechSoup Česká republika
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15 Schválení výroční zprávy správní radou
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