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1. Úvod 
 
Vážení čtenáři, uživatelé, dárci a příznivci,  

 
opět po roce se scházíme nad výroční zprávou organizace KAFIRA, dnes již obecně prospěšné 
společnosti, která poskytuje registrované sociální služby lidem se zrakovým handicapem.   

Rok 2013, zejména jeho druhá polovina, byl ve znamení přípravy na optimalizaci 
struktury stávajících poskytovaných služeb, dále na rozšíření portfolia našich služeb 
i rozšíření cílové skupiny našich uživatelů o děti od věku 7 let.  

Přípravy spočívaly zejména v postupně prováděných změnách v personálním zajištění 
nových služeb, a to zejména z pohledu potřebné kvalifikační struktury personálu. Na tyto změny 
navazovala tvorba plánu vzdělávání, který byl obsahově zaměřen na získání teoretických 
znalostí, ale zejména praktických dovedností nových členů týmu z oblasti prostorové orientace, 
sebeobsluhy, sociálních dovedností, specifik práce s dětským klientem a z oblasti zrakové 
terapie.  

Z hlediska rozšíření cílové skupiny o děti od věku 7 let pak probíhala intenzivní jednání 
se střediskem Ranná péče v Ostravě s cílem postupného provázání poskytování sociálních služeb 
obou organizací. Součástí těchto příprav byla i intenzivní práce na tvorbě nových a optimalizaci 
stávajících metodických postupů. 

Součástí těchto příprav byly i konzultace s odborníky z oblasti sociálních služeb 
Moravskoslezského kraje s cílem optimalizovat strukturu stávajících poskytovaných služeb. Tyto 
konzultace vedly k tomu, že část služeb Odborného sociálního poradenství byla převedena do 
služeb Sociální rehabilitace. Jednalo se především o činnosti v oblasti kompenzačních pomůcek. 

Ne zanedbatelnou byla rovněž změna právní formy z o.s. na o.p.s. 

Poděkování 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. Milena Rychtářová  
manažerka organizace 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 Profitape s.r.o.  

 
 
 
 
 

http://www.dobrarodina.cz/
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2. Základní údaje o společnosti 
 

KAFIRA o.p.s., nezisková organizace, která vznikla v roce 2002 s cílem podporovat 

zaměstnatelnost zrakově handicapovaných občanů Moravskoslezského kraje.  

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. 

Poskytujeme služby poradenské, vzdělávací a služby, 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 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“. 

 

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     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  

Rozhodnutí o zápisu změny právní  Usnesení Krajského soudu v Ostravě   
formy                                              O 1215-RD4/KSOS, Fj 52411/2013  

ze dne 23.9.2013 - rozhodný den přeměny je  
31.8.2013 

IČ     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  

Ředitel     Jan Horák  

 

mailto:info@kafira.cz
http://www.kafira.cz/
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2.1. Organizační struktura 
 
 
Ředitel (1) 
 
  Ekonom (1)  
   Účetní (1) 
 
  Manažer služeb  (1)   

Vedoucí lektor vzdělávacích aktivit (1) 
      Lektor vzdělávacích aktivit (3) 
      Asistent lektora (1) 
 
    Sociální pracovník (1) 
      Sociálně rehabilitační asistent (1) 
 
    Poradce pro zaměstnávání (1) 
      Asistent poradce pro zaměstnávání (1) 
 
  Manažer organizace (1) 
 
    
 

2.2. Počty zaměstnanců 
 

 
Ukazatel 

 
Celkem 

z toho: 
řídící pracovníci  

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 13,44 2 

Z toho  - sociální pracovníci 2,89  

  - pracovníci v soc. službách 4,79  

 - pedagogičtí pracovníci  1,64  

           - pracovníci správy 4,12 2 

Osobní náklady celkem: 3 622 738 

a) mzdové náklady 2 739 551 

b) zákonné sociální pojištění 883 187 

c) ostatní sociální pojištění   

d) zákonné sociální náklady   

e) ostatní sociální náklady   
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3. Veřejný závazek pro rok 2013 

    Naše společnost poskytuje pomoc lidem, 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 poškození zraku, které je 
převažující, může být přidruženo také jiné postižení nebo nemoc, které však umožňuje běžnou 
komunikaci a práci s uživatelem a nevyžaduje speciální přístup odpovídající typu přidruženého 
postižení či nemoci.  
     Cílem organizace pak je pomoci uživatelům našich služeb překonat a zvládnout jejich 
nepříznivé sociální situace a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.  
Zaměřujeme se na podporu v jejich začlenění na trh práce a do společnosti. 
     Pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, které nedokážou naplnit bez využití 
sociálních služeb. Pomáháme jim v sociálním a pracovním začleňování, avšak formou motivace, 
aktivizace a podpory v získání větší samostatnosti, nikoliv naplňováním potřeb uživatele za něj. 
 
Cíle je dosahováno prostřednictvím: 

1. poskytování služby Odborné sociální poradenství 
2. poskytování Sociální rehabilitace 

 
  

4. Cíle společnosti roku 2013 
Optimalizace struktury stávajících poskytovaných služeb, dále na rozšíření portfolia našich 

služeb i rozšíření cílové skupiny našich uživatelů o děti od věku 7 let.  

- Odpovídající změny v personálním zajištění nových služeb, zejména z pohledu 
kvalifikační struktury zaměstnanců. 

- Převedení části služeb Odborného sociálního poradenství do služby Sociální rehabilitace. 

- Změna právní formy na o.p.s. 

- Optimalizace informačního systému organizace. 

- Hledání nových příležitostí finančního zajištění sociálních služeb. 

 
 

5. Obecně prospěšné činnosti realizované v rámci obecně prospěšných 
služeb 

 
5.1. Odborné sociální poradenství 
Posláním služby OSP je prostřednictvím poskytování informací, konzultací a individuální 

práce podporovat nezávislý a samostatný život lidí, 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.   

Touto službou se snažíme předcházet možnému sociálnímu vyloučení těchto osob z 
většinové společnosti. Naši podporu mohou získat nejen lidé se zdravotním handicapem, ale 
také jejich zákonní zástupci, rodinní příslušníci a opatrovníci, a to v rámci celého 
Moravskoslezského kraje. 

Toto poslání naplňujeme poskytováním informací a osobních konzultací při řešení 
nepříznivých či nestandardních životních situacích. 
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V rámci Odborného sociálního poradenství jsme poskytovali: 

 sociálně-právní poradenství – informace z oblasti sociálních dávek, průkazu TP, ZTP 
a ZPT/P, důchodového pojištění, příspěvku na péči aj.,   

 pracovně-právní poradenství – práva a povinnosti vůči Úřadu práce ČR, pracovně-právní 
vztahy, podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením apod.,  

 psychologická pomoc – jedná se zejména o krizovou intervenci, poskytování podpory 
a pomoci při adaptaci na život se zrakovým postižením, vyrovnání se se zrakovým 
handicapem a jeho přijetí, vč. zprostředkování kontaktu na následnou odbornou pomoc,  

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – tj. zprostředkování navazujících 
služeb.  Uživatelům jsou předávány informace o dalších aktivitách a službách realizovaných 
v místě bydliště, které mohou využít a jsou pro ně vhodné.  

 pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů – jedná se o jednorázovou pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí pomocí při 
vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným 
sociálním prostředím, zprostředkování informací o návazných službách. 

 dluhové poradenství – poradenství ve finanční tísni, jehož součástí je poskytování informací 
o zadlužení a možnostech jeho řešení, informace týkající se oddlužení a jeho podmínek, 
systému splátkových kalendářů, exekučního řízení, pomoc se sepsáním odvolání, 
zprostředkování kontaktu na další specialisty v dané oblasti apod. 

  
Zhruba do poloviny roku jsme v rámci této služby nabízeli rovněž i poradenství v oblasti 

kompenzačních pomůcek, vč. výběru a nácviku práce s vhodnými kompenzačními pomůckami. 
Součástí tohoto poradenství bylo rovněž i bezplatné zapůjčení drobných pomůcek k vyzkoušení 
v domácím či pracovním prostředí. Od poloviny roku 2013 byly aktivity v oblasti kompenzačních 
pomůcek převedeny postupně do služby Sociální rehabilitace. 

Aktivity v rámci služby OSP využilo v průběhu roku 2013 celkem 46 uživatelů, z toho 21 
mužů a 25 žen. V rámci této služby bylo poskytnuto celkem 96 kontaktů a  163 intervencí.  

 

5.2. Sociální rehabilitace 

Posláním Sociální rehabilitace je podpora aktivního a samostatného života 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. Zhruba 
od poloviny roku 2013 byly do služby převedeny činnosti z oblasti kompenzačních pomůcek. 

Služba Sociální rehabilitace byla zaměřena na tyto činnosti: 
- podpora získání praktických dovednosti pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti 

a při práci s kompenzačními pomůckami,   
- aktivizace, vzdělávání a podpora rozvoje schopností a dovedností posilujících pracovní a 

sociální začlenění,  
- podpora získání a udržení pracovního uplatnění,  
- podpora kontaktů se společností,  
- poskytování informací a doporučení pro zajištění vhodné kompenzační pomůcky,  

- usnadnění výběru vhodné kompenzační pomůcky praktickým vyzkoušením kompenzačních 

pomůcek v organizaci, popřípadě v domácím a pracovním prostředí,  

- usnadnění využívání technicky náročnějších kompenzačních pomůcek na bázi osobního 
počítače v běžném životě prostřednictvím odborného zaškolení v práci s těmito pomůckami. 
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Aktivity v rámci služby Sociální rehabilitace využilo v průběhu roku 2013 celkem 
89 uživatelů – 42 mužů a 47 žen. Jim jsme poskytli 2779 kontaktů a 7181 intervencí 
(jedna intervence = jednání v délce 30 minut a více s kvalitativním dopadem na život uživatele 
služby).  

Bylo zrealizováno 73 individuálních a 7 skupinových vzdělávacích aktivit z oblasti 
počítačových dovedností a anglického jazyka, kterých se zúčastnilo celkem 87 
uživatelů služby.  

V průběhu roku jsme pro naše uživatele realizovali 11 aktivizačních činností v rámci 
jednotlivých středisek i celé organizace. Jejich přehled najdete v kapitole 6.3. tohoto 
dokumentu. 

Službu sociální rehabilitace jsme našim uživatelům poskytovali po celý rok 2013 zdarma, na 
všech čtyřech střediscích organizace KAFIRA a v terénu v rámci MSK, příp. v domácnostech 
uživatelů.  

 

6. Doplňující informace o činnosti 
 

6.1. Naše projekty 
Naše služby Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitace jsme v roce 2013 

poskytovali díky finančním prostředkům poskytnutým 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 2013 byla v rámci této 
zakázky realizována částka 1 610 269,-Kč, z toho na středisku Opava 650.880,-Kč a na 
středisku Ostrava 959 389, a to formou subdodávky pro Sdružení azylových domů v ČR, 
a.s. 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo tyto naše projekty: 
o Dotací ve výši 480.000,-Kč projekt „Poskytování sociálních služeb – odborné 

sociální poradenství“ 

o Dotací ve výši 1.147.600,-Kč projekt „Poskytování sociálních služeb – sociální 

rehabilitace 
 

 Moravskoslezský kraj podpořil tyto projekty: 
o Dotací ve výši 34.000,-Kč na realizaci projektu „Vzděláváme se s lehkostí“, 

projekt byl zaměřen na zvyšování kvality práce a rozvoj 

profesionálních dovednosti pracovníků v přímé péči, včetně 
prohloubení odbornosti a odborných kompetencí těchto 

pracovníků a to prostřednictvím realizace a absolvování 
odborných kurzů a dalšího odborného vzdělávání v oblasti 

přístupu a komunikace s osobami se zrakovým postižením, v 
oblasti zrakových vad a nových kompenzačních pomůcek pro 

osoby se zrakovým handicapem. Součástí projektu bylo i 

zajištění pokračování pravidelné supervize pracovníků organizace KAFIRA 
prostřednictvím externího supervizora. V rámci projektu tak proběhly kurzy Metody 

alternativní komunikace (10 účastníků), Základní krizová intervence (2 účastníci), 
Odborné vzdělávání v oblasti zrakových vad a přístupu k lidem se zrakovým handicapem, 

akreditovaný kurz (6 účastníků), dva kurzy - prohlubující se odborné vzdělávání v oblasti 

kompenzačních pomůcek a přístupu k lidem se zrakovým handicapem (8 účastníků), čtyři 
supervize. Projekt byl spolufinancován současně ze zdrojů ÚP ČR. 
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o Dotací ve výši 100.000,-Kč na realizaci projektu „Naše zkušenosti předáváme 

dále“. Cílem projektu byla podpora pracovního začlenění zachováním pracovních pozic 

zrakově handicapovaných pracovníků organizace KAFIRA. V průběhu realizace projektu 

byla zachována tři pracovní místa, určená pro obsazení zrakově postiženými pracovníky 

a to pracovní místo asistentky lektora, pracovní místo sociálně rehabilitační asistentky a 

pracovní místo asistentky poradce pro zaměstnávání zdravotně postižených/sociálního 

poradce. Všechny pracovní pozice byly obsazeny pracovnicemi se zrakovým postižením 

v rámci pracovní smlouvy, kdy pracovní smlouvy byly postupně ukončeny ze zdravotních 

důvodů - jedna v březnu, druhá v červnu a třetí v říjnu 2013. Po celou dobu trvání těchto 

pracovně právních vztahů byla pracovníkům poskytována průběžná metodická a 

technická podpora, nutná pro výkon potřebných pracovních činností. Pracovníci se rovněž 

zúčastnili potřebných vzdělávacích aktivit. Vzhledem k výpadku značné částky financí, 

který se projevil zejména ve druhé polovině roku a to především v oblasti personálního 

zajištění služeb, nebylo již k obsazení těchto pracovních pozic přistoupeno. Jednalo o 

investiční dotaci, která byla využita na spolufinancování pořízení dvou kusů digitálních 

zvětšovacích lup s podporou hlasového výstupu. 

o Dotací ve výši 150.000,-Kč na realizaci projektu „I zrakově handicapovaní se 
mohou uplatnit na trhu práce“. Projekt byl zaměřen na pomoc a podporu osob se 

zrakovým postižením z Moravskoslezského kraje ve věku od 15 let při jejich hledání, 
získání a udržení vhodného pracovního místa na otevřeném trhu práce na základě 

principů podporovaného zaměstnávání. Do hodnoceného projektu bylo zapojeno 33 

uživatelů, kterým byly poskytovány informace z oblasti zaměstnávání, dva účastníci 
absolvovali v rámci přípravy pro zaměstnání rekvalifikační kurz, 4 účastníkům se podařilo 

najít pracovní uplatnění. Oblast aktivit hodnoceného projektu v tomto smyslu nepříznivě 
ovlivnil nedostatek financí, který se promítl zejména ve druhém pololetí roku 2013 a to 

zejména v oblasti personálního zajištění služeb, kdy KAFIRA o.p.s. zaměstnávala 4 své 
pracovníky se zrakovým postižením, přičemž pro dva z nich byly začátkem roku vytvořeny 

nové pracovní pozice asistentů. Pracovníci ukončili v průběhu roku svůj pracovní poměr 

ze zdravotních důvodů, na obsazení pracovních pozic však vzhledem k nedostatku financí 
již nebyli vyhledáváni další vhodní uchazeči. Současně nebyla ve druhém pololetí roku 

dále obsazena pozice Pracovníka pro zaměstnávání zdravotně postižených/Sociální 
poradce a činnosti pro zaměstnávání byly začleněny do pracovní náplně sociálních 

pracovníků. V rámci projektu byla rovněž aktualizována metodika pro práci s osobami se 

zrakovým postižením v oblasti zaměstnávání. 
 

o Dotaci ve výši 30.000,-Kč na realizaci projektu „I my máme co říci – přijďte si 
nás vyslechnout“. Cílem projektu bylo zvýšení 

informovanosti odborné i laické veřejnosti o přístupu 

a komunikaci s lidmi se zrakovým handicapem a 
možnostech kompenzace zrakového handicapu takto 

postižených lidí v jejich běžném životě. Cíl byl 
naplňován realizací seminářů, kdy obsah a odborná 

úroveň těchto seminářů odpovídala cílové skupině 
účastníků seminářů. V průběhu projektu byly 

realizovány semináře jednak pro žáky, studenty a 

vyučující základních a středních škol, dále semináře pro úředníky, uživatele služby, a další 
zástupce odborné veřejnosti. Účelem seminářů bylo vytvořit podmínky pro získání 

schopnosti účastníků citlivě a informovaně přistupovat k osobám se zrakovým 
postižením. Součástí seminářů byla i prezentace služeb, které poskytuje KAFIRA o.p.s. a 

praktická ukázka širokého spektra kompenzačních pomůcek pro eliminaci zrakového 

postižení. Účastníci seminářů si s sebou odnesli prezentační tiskové materiály o službách 
a prezentaci v elektronické formě na CD. KAFIRA současně pro naplnění cíle a účelu 

tohoto projektu využila možností zúčastnit se dvou prezentačních akcí a to NGO Market 
v roce 2013 a výstavy Život bez bariér 2013. Obě akce umožnily prezentaci KAFIRY 
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včetně služeb a zprostředkování základních informací o specifičnosti cílové skupiny jak 
zástupcům dalších NNO, tak laické ale i odborné veřejnosti, kteří se těchto akcí zúčastnili. 

V průběhu roku tak bylo realizováno 14 presentačních a vzdělávacích akcí, kterých se 
zúčastnilo 335 účastníků z řad laické i odborné veřejnosti, případně zástupců cílové 

skupiny KAFIRY.  

 Statutární město Ostrava podpořilo: 
o Dotací ve výši 140.000,-Kč na realizaci projektu „Podpora zaměstnanosti 

nevidomých a osob se zrakovým postižením z Ostravy a okolí“ 

 Statutární město Nový Jičín podpořilo tyto projekty: 
o Dotací ve výši 7.000,-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 15.000,-Kč na realizaci projektu „Odborné sociální poradenství 

pro občany se zrakovým postižením z Frýdku-Místku a okolí“, 
o Dotaci ve výši 130.000,-Kč a druhou ve výši 80.000,-Kč na realizaci projektu 

„Sociální rehabilitace pro občany se zrakovým postižením z Frýdku-Místku a 
okolí“, 

o Dotaci ve výši 39.332,-Kč na realizaci projektu „Nákup PC sestavy včetně 

speciálního SW, scaneru, sluchátek, reprobedniček pro vybavení střediska 
Frýdek-Místek“, 

o Dotaci ve výši 10.000,-Kč na realizaci projektu „Dovybavení půjčovny 
kompenzačních pomůcek pro zrakově handicapované občany města Frýdku-

Místku“, 

 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 195.333,-Kč na realizaci projektu „Sociální rehabilitace“ (pro 

občany města Opavy a okolí) 

 Úřad práce ČR podpořil celkovou částkou 75.524,-Kč dva projekty: 
o v prvém případě šlo o spolufinancování (spolu s MSK) realizace projektu 

Vzděláváme se s lehkostí, jehož anotace je popsána na předchozí stránce,  
o ve druhém případě šlo o podporu dvou rekvalifikačních kurzů pro naše klienty. 

 Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR podpořil projekt Nadějné vyhlídky – 
podpora zaměstnatelnosti zrakově handicapovaných v Moravskoslezském 
kraji“. Projekt byl realizován v období 1.4.2011 – 31.3.2013. V roce 2013 byl 
tedy, lze říci, úspěšně ukončen. Podpora v tomto roce činila 577.624,-Kč 

o  Hlavním cílem projektu bylo zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob se 

zrakovým postižením na otevřeném trhu práce v Moravskoslezském kraji (dále jen MSK). 
Projektu se zúčastnilo 50 osob. Cílovou skupinou projektu byli lidé ve věku 18 – 65 let se 

zrakovým handicapem na úrovni slabozrakosti až po úplnou nevidomost, kteří byli 
uchazeči či zájemci o zaměstnání. Aktivity projektu probíhaly v rámci MSK, především na 

střediscích KAFIRY v Opavě, Ostravě, Novém Jičíně a Frýdku-Místku, případně také 

v terénu (např. na ÚP ČR, u zaměstnavatelů, příp. v domácnosti uživatele). Lze říci, že 
realizace projektu vedla k naplnění cíle projektu, kdy již v jeho průběhu našlo zaměstnání 

11 z celkového počtu 50 účastníků projektu.  
 

 Nadace ČEZ podpořila formou daru ve výši 100.000,-Kč projekt „I se 

zrakovým handicapem se můžu uplatnit"  

o Cílem projektu bylo pořídit kompenzační pomůcku - digitální televizní zvětšovací lupa s 

podporou hlasového výstupu, která bude umístěna na středisku organizace v Ostravě, 

kdy toto zařízení budou využívat handicapování pracovníci a především uživatelé 
občanského sdružení KAFIRA, konkrétně na středisku v Ostravě. Tato pomůcka umožní 

samostatnou práci handicapovaných klientů a zaměstnanců, kdy budou vyhledávat 
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potřebné informace, vypracovávat dokumenty, vyhledávat informace na internetu, a dále 
tyto informace zpracovávat a uchovávat. Díky tomu budou handicapovaní zaměstnanci 

plnohodnotnou součástí pracovního týmu a uživatelé budou motivování k získání 
pracovního uplatnění na trhu práce. Z příspěvku Nadace ČEZ byla tato pomůcka koncem 

roku 2013 pořízena a umístěna na středisko do Ostravy.  

 
 

6.2. Co se nám v roce 2013 podařilo a kde jste nás mohli vidět 
Zapojili jsme se do jednoho z projektů Dobré rodiny o.p.s. a to do projektu Prostor 

pro dobrá řešení, který je umístěn v OD Breda v Opavě. Zapojení do tohoto projektu nám 
umožňuje bez vynaložení vlastních nákladů na zajištění a vybavení místa v OD prezentovat 
veřejnosti služby, které poskytujeme našim handicapovaným spoluobčanům. Prezentační a 
vzdělávací aktivity tak v Prostoru realizujeme pravidelně každý měsíc. 

 
Po prázdninách jsme zahájili projekt 

dlouhodobé spolupráce s Mendelovým 
gymnáziem v Opavě – Viděno hmatem. 
Společný projekt přišel na svět po letních 
prázdninách v loňském roce a zapojili se do něj 
studenti tří prvních ročníků. Ti se snažili vcítit se 
„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. V rámci tohoto projektu 
tak koncem loňského roku proběhlo setkání 
klientů a pracovníků KAFIRY se studenty všech 

třech prvních ročníků. Jeho cílem bylo především dát studentům zpětnou vazbu o tom, nakolik 
se jim „vcítění do kůže“ lidí se zrakovým 
postižením povedlo. Za klienty KAFIRY se role 
testerů zdařilosti hmatových obrazů výborně 
zhostili manželé Peterkovi, kteří gymnázium 
navštívili i se svými dvěma vodicími psy. 
Pracovníci KAFIRY studentům současně poskytli 
formou přednášky a krátkého zážitkového 
programu základní informace ze světa zrakově 
handicapovaných lidí. Studenti si tak měli 
možnost vyzkoušet některé kompenzační 
pomůcky při řešení každodenních praktických 
situací. Pro kladný ohlas navštívili v krátkém 
časovém odstupu pracovníci a klienti KAFIRY 
gymnázium ještě jednou, kdy byl projekt spolu s prezentací představen studentům dalších dvou 
ročníků. 

 
Podařilo se nám zapojit uživatele našich služeb do prezentace 

KAFIRY. Zejména děkujeme zapálenému uměleckému fotografovi panu 
Lubomíru Pavelčákovi (Lichoočko), který nám daroval jednu ze 
svých zdařilých fotografií pro účely dražby na akci Noc plná andělů. 
Fotografie byla vydražena za 2.300,-Kč a tento výtěžek byl KAFIŘE 
darován. Zapojili se také manželé Peterkovi z Opavy a to zejména do 
prezentačních akcí pro Mendelovo gymnázium v Opavě, kde předvedli 
rovněž práci se svými dvěma vodicími psy.  
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Po celý rok 2013 jsme se aktivně účastnili jednání pracovních skupin komunitního 

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

V roce 2013 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.  
 
 NGO market – Praha – květen 2013 – veletrh neziskových organizací pořádaný nadací 

Fórum 2000.  
 Dny sociálních služeb – Opava, Ostrava, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Kopřivnice 
 Dny otevřených dveří KAFIRY – Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín 
 Advent plný andělů – Ostrava – listopad 2013 - benefiční akce představující ostravské 

neziskové organizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3. Naše další aktivity 
V roce 2013 jsme pro naše uživatele realizovali řadu zajímavých aktivizačních činností. 

Tyto naše aktivity jsou uvedeny v následujícím přehledu : 
 

Přehled aktivizačních činností v roce 2013 

Aktivizační činnost 
Datum 
realizace 

Přehled účasti klientů po střediscích Celkový 

počet 
účastníků Opava  Ostrava  

Frýdek-
Místek Nový Jičín 

1 Velikonoce na střediscích 26.3. 5 6 5 6 22 

2 Tvoření z papíru  18.4. 0 0 3 0 3 

3 Od židle k miniatuře  30.4. 2 3 3 0 8 

4 Hry a klamy  9.5. 0 0 3 0 3 

5 ZOO Ostrava 19.6. 2 6 4 1 13 

6 Štramberk 27.8. 3 4 6 3 16 

7 Canisterapie  17.9. 0 2 0 2 4 

8 Canisterapie OD Breda 20.9. 9 0 0 0 9 

9 Kunín 27.9. 6 3 2 5 16 

10 Za vůní medu 22.10. 2 2 6 3 13 

11 Frenštát pod R. koně 29.10. 4 1 0 0 5 

12 Tyflopomůcky  8.11. 4 0 0 0 4 

13 Kreativní dílny OD Breda 15.11. 6 5 3 4 18 

14 V Čs. televizi a Čs.rozhlase 19.11. 4 5 2 1 12 

15 Vánoční posezení  9.12. 4 0 0 0 4 

Celkový počet účastníků - klientů 51 37 37 25 150 
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7. Ekonomická část 
 

7.1. 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 (*) 
1 623  

57 Ostatní výnosy celkem 
Zúčtování fondů (**) 345  

Jiné ostatní výnosy 4  

73 Přijaté příspěvky    

     celkem Přijaté příspěvky (dary) 
131  

77 Provozní dotace                

     celkem 

Dotace MPSV 1 628  

Dotace MSK 214  

Dotace obce 732  

Dotace ÚP 75  

Dotace ESF 576  

Celkem 5 328 

(*) 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) 

 
 

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

7.3. Stav dlouhodobého majetku 
(Majetek v členění dle druhu majetku – Rozvaha – Aktiva) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Třída, název Zdroj plnění Částka (tis.Kč) Oprávky(tis.Kč) Zůstatek(tis.Kč) 

01 Dlouhodobý 

nehmotný 
majetek 

Software 100 100 0 

Ocenitelná práva 1 500 1 929 208 

DDNHM 307  307  0  

02 Dlouhodobý 
hmotný 

majetek 

 
 

Stavby 71 19  52 

Samostatné movité 
věci a  soubory 

movitých věcí 

6 066  5 323 743 

DDHM 1 855  1 855 0 

Celkem 9 899 8 896 1 003 
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7.4. Stav závazků 
        (Rozvaha – PASIVA, stav k 31.12.2013) 

Název účtu Částka v tis.Kč 

Dlouhodobé bankovní úvěry 1 258 

Ostatní dlouhodobé závazky 2 412 

Dodavatelé 5 

Přijaté zálohy 616 

Dohadné účty pasivní 139 

Celkem 4 430 

      
Účetní jednotka neměla k 31.12.2013 splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Účetní jednotka neměla k 31.12.2013 splatné 
závazky veřejného zdravotního pojištění. Účetní jednotka neměla k 31.12.2013 daňové 
nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů.  

 
7.5. Náklady  

      (Výkaz zisku a ztráty – bod A) 

 

Náklady celkem 

(v tis. Kč) 

Hlavní činnost        (v tis. 

Kč) 

Hospodářská činnost (v tis. 

Kč) 

5 724 5 724 0 

Organizace nevyplácela odměny řediteli společnosti ani členům správní a dozorčí rady. Blíže 
viz. bod 1.6. přílohy účetní závěrky. 

 
 
 
 

8. Informace o změnách, zakládací listiny, změnách ve správní a dozorčí 
radě, změnách v osobě ředitele 

 
V roce 2013 došlo ke změně zakládací listiny, a to Notářským zápisem čj. NZ 47/2013, N 

55/2013 ze dne 6.8.2013, kdy byla rozhodnutím členské schůze občanského sdružení KAFIRA 
změněna právní forma z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost s rozhodným 
dnem přeměny 31.8.2013. Tato skutečnost byla zapsána Usnesením Krajského soudu v Ostravě, 
čj. 0 1215-RD4/KSOS, Fj 52411/2013 do rejstříku obecně prospěšných společností dne 
23.9.2013. 

 

Současně byly tímto právním aktem ustaveny orgány společnosti takto : 
Správní rada –  
Mgr. Daniela Horáková - předseda, Ing. arch. Jiří Horák – člen, MUDr. Marie Horáková – člen  
Dozorčí rada –  
RNDr. Pavel Bakala, PhD. - člen, Mgr.et.Mgr. Marta Kolaříková, PhD. - člen, Mgr. Milena 
Rychtářová – předseda 
Ředitel – Jan Horák, statutární zástupce 
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9. Další finanční a nefinanční informace 
9.1. Skutečnosti nastalé po rozvahovém dni 
Výrazný vliv na hospodaření společnosti do budoucnosti má výše přiznaných neinvestičních 

dotací na rok 2014. Jejich prozatím přiznaná výše je hluboko pod úrovní roku 2012. Meziroční 
snížení neinvestičních dotací od hlavních donátorů představuje částku 1 914 tis. Kč. Přestože 
stále probíhají procesy směřující k možnosti navýšení, máme jistotu, že úrovně 2012 nebude 
dosaženo. Pro udržení vyrovnaného hospodaření jsme přijali opatření k optimalizaci nákladů a 
to formou snížení úvazků zaměstnanců v kombinaci s minimalizací nákladů, které tak nezahrnují 
potřeby rozvoje organizace 
 

9.2. Předpokládaný vývoj činnosti společnosti 
Přes výše uvedené problémy ve financování roku 2013 v budoucím období předpokládáme 

stabilizaci hospodaření stojící na současných obecně prospěšných činnostech, budeme usilovat 
o jejich rozšíření o základní sociální činnosti (nácvik technik pro efektivní využívání zraku, 
sebeobsluha, prostorová orientace, nácvik Braillova písma) a rozšíření cílové skupiny o děti ve 
věku od 7 let. Zaměříme se také na využití možností v oblasti sociálního podnikání. 

 
9.3. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 
Společnost je vlastníkem dvou užitných vzorů. Od roku 2008 vlastníkem užitného vzoru s 

názvem „Zařízení pro orientaci nevidomých při chůzi“, Osvědčení Úřadu průmyslového 
vlastnictví PUV 2004-15811. Na tomto užitném vzoru probíhal vývoj a výzkum v letech 2009 – 
2011. Vzhledem k zjištění složitosti tohoto záměru z hlediska technického, ale i ekonomického, 
bylo v roce 2011 rozhodnuto o pozastavení vývoje i výzkumu tohoto zařízení na dobu neurčitou. 
Současně trvá záměr užitný vzor prodat a nadále se také hledají možnosti najít zdroj financování 
dokončení vývoje zařízení pro orientaci nevidomých při chůzi.  

Druhým užitným vzorem je Čtecí zařízení pro nevidomé a slabozraké, č. 25817, na jehož 
vývoji se intenzívně pracuje. 
 

9.4. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních 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. I 
přes tyto snahy jsme byli nuceni vzhledem k ekonomickému vývoji snížit úvazky vybraných 
zaměstnanců, což může negativně poznamenat kvalitu personálního zajištění služeb z hlediska 
jejich přetížení. 
 

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

 
9.6. Informace o využívaných investičních instrumentech 
Společnost nevyužívání investiční instrumenty. 
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10. Přijaté dotace a dary 
Naše služby Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitace jsme v roce 2013 

poskytovali díky dotacím a darům, které jsou uvedeny v následujících přehledech: 

 

Přehled  
o poskytnutých dotacích na provozní a investiční účely – rok 2013 

Středisko 

(*) 

Název projektu 

Poskytovatel Částka k čerpání 

13/001 

"Poskytování soc. služeb -odborné sociální 

poradenství " MPSV 480 000,00 

13/002 "Poskytování soc. služeb - sociální rehabilitace" MPSV 1 147 600,00 

13/003 

"Podpora zaměstnanosti nevidomých a osob se 

zrakovým postižením z Ostravy a okolí" St.město Ostrava 140 000,00 

13/004 

Odborné sociální poradenství (místo poskytování 

služby: Nový Jičín, Štefánikova 7) Město N.Jičín 7 000,00 

13/005 
Sociální rehabilitace (místo poskytování služby: 
Nový Jičín, Štefánikova 7) Město N.Jičín 50 000,00 

13/006 "Odborné sociální poradenství " St.město Opava 65 000,00 

13/007 "Sociální rehabilitace" St.město Opava 195 333,00 

13/008 

"Odborné sociální poradenství pro občany se 

zrakovým postižením z Frýdku-Místku a okolí " - 
výhradně pro středisko Frýdek-Místek" 

St.město Frýdek-
Místek 15 000,00 

13/009 

"Sociální rehabilitace pro občany se zrakovým 

postižením z Frýdku-Místku a okolí " - výhradně 
pro středisko Frýdek-Místek" 

St.město Frýdek-
Místek 130 000,00 

13/010 

"Na nákup PC sestavy vč,spec.SW, scaneru, 

sluchátek, reprobedniček, židlí a skříní pro 
vybavení střediska Frýdek-Místek" 

St.město Frýdek-
Místek 39 332,00 

13/011 

Dohoda o odborném vzdělávání zaměstnanců v 

projektu "Vzdělávejte se pro růst" Úřad práce 24 289,00 

13/012 

Dohoda o odborném vzdělávání zaměstnanců v 

projektu "Vzdělávejte se pro růst" Úřad práce 27 285,00 

13/014 
Dohoda o odborném vzdělávání zaměstnanců v 
projektu "Vzdělávejte se pro růst" Úřad práce 23 950,00 

13/017 

"Dovybavení půjčovny kompenzačních pomůcek 

pro zrakově handicapované občany města 
Frýdku-Místku" 

St.město Frýdek-
Místek 10 000,00 

13/018 "Vzděláváme se s lehkostí" Moravskoslez.kraj 34 000,00 

13/019 

"I zrakově handicapovaní se mohou uplatnit na 

trhu práce" Moravskoslez.kraj 150 000,00 

13/020 "Naše zkušenosti předáváme dále" 
Moravskoslez.kraj 

100 000,00 

(investiční) 

13/021 "I my máme co číct-přijďte si nás vyslechnout" Moravskoslez.kraj 30 000,00 

13/022 

"Sociální rehabilitace pro občany se zrakovým 

postižením z Frýdku-Místku a okolí " - výhradně 
na částečnou úhradu provozních nákladů 

střediska Frýdek-Místek" 

St.město Frýdek-

Místek 80 000,00 

11/012 "Nadějné vyhlídky - podpora zaměstnatelnosti 

zrakově handicapovaných v Moravskosl.kraji "                                                

Evrops.soc.fond 577 624,34 

      

Celkem poskytnuto finančních prostředků z dotací -  na provozní účely 3 225 025,24 

                                                                                       -  na investiční účely 100 000,00 

Celkem 3 325 025,24 
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Přehled o poskytnutých darech v roce 2013 

Středisko Název projektu/daru Poskytovatel Poskytnutá částka 

13/025 

"I se zrakovým handicapem se můžu 

uplatnit" (na pořízení kompenzační 

pomůcky „digitální televizní zvětšovací lupa 
s podporou hlasového výstupu“ Nadace ČEZ 

100 000,00 
(investiční) 

0004 Veřejná sbírka  0,00 

  přijaté přísp./dary - FO   3 800,00 

  přijaté přísp./dary - PO   127 095,80 

  přijaté přísp./dary - služby(nepeněžité)   0,00 

  přijaté přísp./dary - nepeněžité   0,00 

Celkem poskytnuto na darech                              – provozní účely 130 895,80 

                                                                                 -  investiční účely 100 000,00 

Celkem 230 895,80 

 

(*) identifikace pro účely účetní evidence, kdy středisko = projekt, umožňuje vedení hospodaření po 
jednotlivých projektech-střediscích 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAFIRA o.p.s. - Výroční zpráva 2013 

 

 
 

 18/43 

11. Účetní závěrka 
 
11.1. Výkazy zisku a ztráty 
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11.2. Rozvaha 
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11.3. Příloha k účetní závěrce 
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12. Zpráva nezávislého auditora 
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Pomáháme zrakově handicapovaným  
začlenit se do společnosti  

 

 
 

 

Sídlo organizace  
Horní náměstí 132/47, 746 01 OPAVA 

 553 653 623 
 
 
 

Jednotlivá střediska KAFIRA o.p.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 


