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Úvodní slovo

Vážené dámy a pánové,
rok s rokem se sešel a my Vám předkládáme další výroční zprávu činnosti KAFIRA o.p.s.
Rok 2017 byl naším patnáctým rokem poskytování služeb pro osoby se zrakovým postižením
v Moravskoslezském kraji a s odstupem času můžeme říci, že to byl rok dobrý.
Počátkem roku našich šest pracovníků přímé péče úspěšně absolvovalo dvouletý
studijní program Specializovaná činnost prostorové orientace osob se zrakovým postižením na
Univerzitě Palackého v Olomouci a stali se akreditovanými instruktory prostorové orientace.
Prohloubení kvalifikace v této specializované činnosti přispělo k vyšší kvalitě poskytovaných
služeb obecně, nejen v oblasti nácviků samostatné chůze s bílou holí a orientace v prostoru.
Stejně úspěšný byl i samotný závěr roku. V prosinci proběhla ve službě Sociální
rehabilitace v Opavě inspekce kvality poskytování sociálních služeb z Ministerstva práce
a sociálních věcí. Tři inspektoři po dobu tří dnů systematicky hodnotili a ověřovali naše
používané postupy a metody a výsledky za období roku 2016 a 2017. Zjištěné pak srovnávali
s obecně uznávanými a požadovanými postupy a metodami při poskytování sociálních služeb,
které jsou obsaženy v příloze č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Inspektoři neshledali žádné nedostatky,
nebyly uloženy opatření a naše služba získala v každém sledovaném kritériu maximální bodové
hodnocení, tj. tři body.
Výsledky inspekční činnosti byly pro nás potvrzením, že naše služby mají smysl, že
jdeme správnou cestou a že našim uživatelům se dostává kvalitní péče a odborné pomoci.
Vnímali jsme sdělené výsledky jako ocenění, kterých je v oblasti sociálních služeb stále málo
a dodaly nám motivaci a chuť do další práce.
Radost, kterou jsme při bilancování nad rokem 2017 a sestavování této výroční zprávy
zažívali, je výrazně ovlivněna týmem pracovníků, kteří se na zajištění a poskytování služeb
přímo podílejí. Je to tým, jehož členové se vzájemně doplňují, povzbuzují a vždy hledají cestu
pomoci a podpory uživatelům služeb, a to i tam, kde ji jiné organizace nebo instituce nenašly.
Velmi jim za jejich přístup a nastavení děkujeme.
Současně chceme touto cestou veřejně poděkovat uživatelům našich služeb, za jejich
otevřenost a důvěru, se kterou za námi přicházejí. Jsou pro nás důležitým zdrojem motivace
a inspirace při rozvoji a zlepšování kvality poskytovaných služeb.
Velké poděkování náleží také všem dárcům, poskytovatelům dotací a grantů
a příznivcům, bez kterých bychom své poslání a cíle naplnit nedokázali.
Jan a Daniela Horákovi
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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. Územní působnost je v rámci Moravskoslezského kraje.
Posláním společnosti 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 společnosti 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 při jejich začleňování na trh práce a do společnosti.
Činnost organizace se řídí zakladatelskou smlouvou obecně prospěšné společnosti KAFIRA
o.p.s., zákonem o sociálncích službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dalšími
právními předpisy v souladu s právním řádem České republiky, a dle interní metodiky
společnosti.
Při své činnosti dlouhodobě spolupracujeme s dalšími organizacemi poskytujícími sociální
služby, prostřednictvím komunitního plánování ve městě Ostrava, Opava, Nový Jičín, FrýdekMístek, Kopřivnice. Dále spolupracujeme s očními lékaři, pobočkami Úřadu práce ČR, se
vzdělávacími institucemi: s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou v Ostravě,
Centrem Slunečnice podporujícím vysokoškolské studium zrakově postižených studentů;
Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity, Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého
v Olomouci a Slezskou univerzitou v Opavě.
Význam slova KAFIRA:
KAFIRA neznamená žádnou zkratku. Slovo KAFIRA pochází z hebrejštiny a označuje název
města, které stojí na cestě do země zaslíbené. Město spojuje obyvatele v něm žijící, a to nejen
územně, ale také vztahově, vzájemnou podporou a soudružností. Jejich město je jim
"domovem", místem kam patří, kde mají své přátele a kde je jim dobře. Takovým "městem"
chce být i KAFIRA pro své uživatele služeb a připravit je na jejich další cestu do „země
zaslíbené“.
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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

Facebook

https://www.facebook.com/kafiraopava

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.
Milena Proskeová

Ředitel

Jan Horák
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2.1 Organizační struktura
Ředitel
Ekonom
Účetní
Metodik
Vedoucí lektor sociální rehabilitace
Lektor sociální rehabilitace

Sociální pracovník
Speciální pedagog
Pracovní poradce
Instruktor prostorové orientace/zrakový terapeut

2.2 Počty zaměstnanců

z toho:
Ukazatel

Celkem

řídící pracovníci

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

12,98

1

Osobní náklady celkem:

4 722

572

a) mzdové náklady

3 553

427

b) zákonné sociální pojištění

1 169

145

c) ostatní sociální pojištění

0

0

d) zákonné sociální náklady

0

0

d) ostatní sociální náklady

0

0
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Veřejný závazek pro rok 2017

Poslání a cíle společnosti jsme v roce 2017 dosahovali prostřednictvím poskytování čtyř
registrovaných sociálních služeb Sociální rehabilitace dětem od 7 let, dospělým a
seniorům, se zrakovým postižením nebo zrakovým postižením v kombinaci s jiným
druhem postižení, poruchou, vadou nebo nemocí. Tyto služby byly poskytovány stejně
jako v letech předchozích ve střediscích v Opavě (zde pro děti až od 15 let), Ostravě, Novém
Jičíně a Frýdku-Místku a dále formou terénní v rámci celého Moravskoslezského kraje.
Důraz klademe na to, aby podpora a pomoc vycházela z individuálních potřeb uživatelů
našich služeb, které nedokážou naplnit bez využití sociálních služeb. Naše služby neustále
rozvíjíme a inovujeme ve snaze umět reagovat na nové potřeby a problémy, se kterými naši
uživatelé či zájemci přicházejí, a vykrývat tak oblasti pomoci, které ostatní služby lidem se
zrakovým postižením nenabízí.
Přesné znění poslání a cílů registrovaných sociálních služeb najdete v kapitole 6.2 tohoto
dokumentu.
V roce 2017 jsme uplatňovali tyto principy a zásady při poskytování služeb:
1. Partnerství – uživatelé/zájemci o služby jsou bráni jako rovnocenní partneři, jsou
respektovány jejich postoje, rozhodnutí, způsob života, mají právo odmítnout nabízenou službu
nebo odstoupit od smlouvy i bez uvedení důvodů, v případě nespokojenosti s poskytováním
služeb mají právo podávat návrhy, podněty a stížnosti.
2. Individuální přístup, respektování přání a potřeb – přání a potřeby uživatelů
služeb/zájemců o služby jsou při poskytování služeb respektovány, služby naplňují potřeby
a osobní cíle uživatelů; pracovníci respektují jedinečnost uživatelů, způsoby poskytování služby
jsou přizpůsobeny potřebám uživatelů v rámci cílů a poslání služby (flexibilita).
3. Respektování práv – pracovníci respektují práva uživatelů/zájemců o služby a usilují o
vytváření podmínek, ve kterých mohou uživatele svá práva uplatňovat.
4. Důvěryhodnost sdělených informací - pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o všech
získaných informacích od uživatelů/zájemců o služby, pracovníci jsou povinni vyžádat si od
uživatelů souhlas se zpracováním jejich osobních údajů.
5. Podpora iniciativy uživatele – pracovníci podporují samostatnost uživatelů/zájemců o
služby při řešení svých situací, pracovníci nepřebírají aktivitu za uživatele/zájemce, ale
podporují, motivují a vedou je k vlastní iniciativě při řešení jejich situací.
6. Odpovědnost – pracovníci posilují odpovědnost uživatelů/zájemců za rozhodování o
vlastním životě a současně ověřují porozumění důsledkům těchto rozhodnutí.
7. Zaměření na celek – pracovníci chápou a respektují uživatele/zájemce jako člena skupiny,
tj. rodiny, společenství, ve kterém žijí, pracují; při poskytování služby se pohlíží na situaci
uživatele z pohledu různých aspektů (poskytování dalších služeb, vazeb na okolí apod.).
8. Důstojnost – východiskem práce pracovníků je tolerance k odlišnosti a úcta k člověku,
pracovníci žádným přímým ani nepřímým či zprostředkovaným způsobem svého chování
neútočí na lidskou důstojnost uživatelů/zájemců; pracovníci neznehodnocují lidskou důstojnost
uživatele/zájemce v žádné, ani emocionálně vypjaté situaci.
9. Profesionální přístup – pracovníci oddělují svůj soukromý život od profesního života,
udržují si nadhled a profesionální odstup při poskytování služeb, doplňují si a prohlubují své
odborné znalosti a dovednosti.
9
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Cíle roku 2017

Obecným, hlavním cílem naší společnosti v roce 2017 bylo 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.
Rozvojové cíle byly:
a. Personální zajištění nácvikových kurzů prostorové orientace a samostatného
pohybu
Na základě zájmu ze strany zájemců i uživatelů služeb po nácviku samostatné chůze
s bílou holí jsme v roce 2014 zahájili nácvikové kurzy prostorové orientace s pomocí
externího pracovníka. Vzhledem k tomu, že poptávka po těchto nácvikových kurzech dále
rostla a zájem již nebylo možné pokrýt externím pracovníkem, nastoupilo v r. 2015 našich 6
zaměstnanců do dvouletého vzdělávacího programu Specializovaná činnost v oblasti
prostorové orientace osob se zrakovým postižením, který realizuje Pedagogická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci. Na jaře roku 2017 všech těchto šest pracovníků úspěšně
ukončilo studium teoretickou i praktickou závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce
a stali se akreditovanými instruktory prostorové orientace. Rozvojový cíl tak byl naplněn, šest
nových instruktorů prostorové orientace dostatečně pokrývalo zájem o nácvikové kurzy
prostorové orientace a samostatného pohybu v rámci celého Moravskoslezského kraje od
spodní věkové hranice sedmi let.

Absolventky dvouletého programu Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se
zrakovým postižením s pedagogy Univerzity Palackého v Olomouci
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b. Implementace snoezelen přístupu do každodenní práce s uživateli sociální
rehabilitace
V září 2016 jsme ve středisku Frýdek-Místek zahájili provoz nové snoezelen místnosti
a začali v ní pracovat s uživateli sociální rehabilitace v rámci programu statutárního města
Frýdek-Místek „Podpora a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby“. Při práci
s klienty v rámci snoezelen prostředí jsme využívali prvky bazální
stimulace, arteterapie, speciální pedagogiky, zrakové terapie.
Uživatele sociální rehabilitace projevovali zájem o tuto metodu
nad rámec kapacity v r. 2016. Zároveň účastníci, kteří v r. 2016
využívali naši metodu snoezelen přístupu, vnímali její účinky
pozitivně také v oblasti zlepšování koncentrace, využívání zbytku
zraku, rozvoji komunikačních dovedností, zlepšování orientace
v prostoru, zlepšení smyslového vnímání a jemné motoriky.
Výzkumy ze zahraničí ukazují, že pokud nácvik nové
dovednosti probíhá ve snoezelen prostředí, dochází o 20-30%
k rychlejšímu vytvoření paměťových stop, tedy k rychlejšímu
naučení se nové dovednosti a její udržení. Běžnou praxí v některých evropských zemích také
je, že snoezelen přístup je součástí a jednou z metod při poskytování sociálních služeb.
Z uvedených důvodů byla dalším rozvojovým cílem roku 2017 implementace snoezelen
přístupu do každodenní práce v rámci sociální rehabilitace.
I tento rozvojový cíl jsme naplnili, snoezelen přístup byl využíván jako podpůrná metoda
při nácviku prostorové orientace a samostatného pohybu, při rozvoji komunikačních
a sociálních dovedností, ke stimulaci zbytku zraku a
jemné motoriky, která je potřebná při nácviku Braillova
písma. Současně jsme rozšířili vybavení snoezelen
místnosti o pomůcky k individuální a skupinové
muzikoterapii podporující zlepšování koordinace
pohybů, sluchového vnímání, rozvoj sociálních
kontaktů a zlepšování koncentrace, která je potřebná
při samostatném pohybu ve venkovním prostředí.
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Obecně prospěšné činnosti realizované v rámci sociálních služeb

Všechny obecně prospěšné činnosti, které jsme nabízeli v roce 2017, byly poskytovány
bez úhrady uživatelů, zdarma.
Tyto činnosti byly realizovány v rámci čtyř registrovaných sociálních služeb Sociální
rehabilitace, pod těmito názvy zařízení a registračním číslem:
KAFIRA o.p.s., Sociální rehabilitace – Opava (číslo registrace 4508339)
KAFIRA o.p.s., Sociální rehabilitace – Ostrava (číslo registrace 3459300)
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KAFIRA o.p.s., Sociální rehabilitace – Nový Jičín (číslo registrace 3406829)
KAFIRA o.p.s., Sociální rehabilitace – Frýdek-Místek (číslo registrace 1440607)
Služby těchto zařízení jsou poskytovány dle jednotné interní metodiky, ve stejné kvalitě
a za stejných podmínek.
Hlavní znaky, které charakterizovaly naše služby v roce 2017:











Služby jsme poskytovali dětem od 7 let a dospělým bez omezení věku, se zrakovým
postižením nebo zrakovým postižením v kombinaci s jiným druhem postižení, poruchou,
vadou či nemocí.
Rozsah činností poskytovaných služeb byl od nácviků základních dovedností a schopností
směřujících k získání větší samostatnosti a soběstačnosti, přes aktivizační a vzdělávací
činnosti, pomoc se získáním vhodné kompenzační pomůcky, sociálních příspěvků a výhod,
až po podporu pracovního začlenění stojící na principech podporovaného zaměstnávání.
Široký rozsah činností tak ovlivňoval charakter práce s uživateli služeb, který byl ve většině
případů dlouhodobý.
Podpora pracovního začleňování stála na principech podporovaného zaměstnávání, tzn.,
že jsme poskytovali nejen aktivní podporu při hledání a získání pracovního místa, ale také
podporu směřující k udržení pracovního místa a pracovní asistenci přímo na pracovišti.
Určitá míra podpory byla poskytována také zaměstnavatelům, se kterými jsme intenzívně
vyjednávali.
Snažili jsme se o mezioborovou a meziresortní spolupráci a aktivně jsme tak spolupracovali
s dalšími subjekty, u kterých naši uživatelé využívají služby s cílem vzájemného respektu a
efektivní koordinace postupů směřujících k naplnění potřeb uživatele.
Činnosti realizované v rámci registrovaných služeb jsme se i v roce 2017 snažili pružně
přizpůsobovat aktuálním potřebám uživatelů.
Služby jsme poskytovali maximálně dostupně s ohledem na naši cílovou skupinu
a poskytovali je terénně, přímo v domácnosti nebo na pracovišti uživatele. Dobrá
dostupnost našich služeb pro občany Moravskoslezského kraje byla zajištěna také
poskytováním služeb ve čtyřech regionálních střediscích v Moravskoslezském kraji.

5.1 Potřeby a problémy, na které služby Sociální rehabilitace
reagovaly
V roce 2017 služby reagovaly především na tyto nepříznivé sociální situace lidí se zrakovým
postižením:







Omezená schopnost samostatného pohybu (mobility a orientace)
Snížená schopnost a dovednost v komunikaci
Omezená dovednost při přípravě stravy
Omezená schopnost a dovednost ve zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
Omezená schopnost péče o domácnost, děti a kompenzační pomůcky
Nedostatečný kontakt se společenským prostředím (společenský život neodpovídající
obvyklému způsobu v naší společnosti)
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Snížená schopnost uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy
Nevyhovující bydlení ve vazbě na zdravotní stav, sociální nebo pracovní začlenění
Nízké až nulové šance nalézt pracovní uplatnění a nedostatečná možnost seberealizace (z
důvodu zdravotního stavu, absence pracovních příležitostí pro osoby se zrakovým
postižením, nevyhovující kvalifikace apod.)

5.2 Poslání a cíle sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace byla realizována dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. Aktivity
služby byly realizovány ambulantně, ve střediscích v Opavě, Ostravě, Novém Jičíně a FrýdkuMístku; a terénně v rámci celého Moravskoslezského kraje.
Poslání Sociální rehabilitace: Podporujeme aktivní a samostatný život dětí od 7 let (ve
středisku v Opavě od 15 let) a dospělých se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným
postižením, které toto postižení ovlivňuje při zvládání každodenních činností běžných ve
společnosti. Řízenými nácviky a další činností rozvíjíme jejich specifické schopnosti a
dovednosti, které potřebují v běžném životě a podporují jejich soběstačnost a samostatnost, a
udržení přirozených sociálních vazeb. Uživatelům od 15 let nabízíme podporu potřebnou pro
pracovní začlenění postavenou na principech podporovaného zaměstnávání. Nedílnou součástí
služby je pomoc při výběru a získání vhodné kompenzační pomůcky. Služba je poskytována
ambulantně i terénně.











Cílem Sociální rehabilitace v roce 2017 bylo:
Zvýšit míru samostatnosti a soběstačnosti v oblasti sebeobsluhy, péče o domácnost, o
oděvy, o děti, při přípravě nápojů a stravy, při obsluze kompenzačních pomůcek, běžných
zařízení a spotřebičů.
Zvýšit míru samostatnosti při pohybu ve venkovním i vnitřním prostředí.
Zvýšit míru dovedností při používání Braillova písma, a zvýšit míru sociálních dovedností při
úředních jednání a při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Usnadnit užívání technicky náročnějších kompenzačních pomůcek v běžném životě.
Usnadnit získání a udržení pracovního místa na otevřeném a chráněném trhu práce.
Rozvíjet a upevňovat motorické, psychické, sociální a smyslové schopnosti a dovednosti.
Aktivizovat a rozvíjet přirozené kontakty se společenským prostředím.
Zvýšit míru odpovídající pomoci uživatelům služeb ze strany rodiny, pečujících a dalších
osob z přirozených sociálních sítí uživatele.

5.3 Základní činnosti služby Sociální rehabilitace
V roce 2017 jsme nabízeli tyto základní činnosti:
a. Základní sociální poradenství
b. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
činností vedoucích k sociálnímu začlenění
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nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek (jednoduchých a náročných na bázi informačních
technologií)
nácvik desetiprstové hmatové techniky pro psaní na klávesnici
nácvik sebeobsluhy (vč. péče o domácnost, příprava stravy, tepelná úprava jídel, používání
běžných domácích spotřebičů)
nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu ve venkovním i vnitřním prostředí

c. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím





doprovody uživatelů
nácvik chování v různých společenských situacích
nácvik čtení v Braillově bodovém písmu a psaní na Pichtově psacím stroji
nácvik schopností využívat dopravní prostředky

d. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti








nácvik práce v oblasti informačních a komunikačních technologií na počítačích vybaveným
speciálními programy pro zrakově postižené - různé úrovně kurzů
aktivizační činnosti (internetový klub; sportovní klub; poznávací, sportovní a kulturní
jednodenní i dvoudenní výlety; kreativní dílny pro podporu hmatu a jemné motoriky, cvičení
zlepšující koordinaci pohybů a správné držení těla aj.)
nácviky anglického jazyka za účelem uplatnění uživatele v různých oblastech
společenského života (vzdělávání, pracovní začlenění, volný čas)
nácvik komunikačních a sociálních dovedností
pracovně-motivační kurz
multismyslová stimulace – stimulace zbytku zraku, kompenzačních smyslů (čich, chuť,
hmat, sluch), rozvoj jemné motoriky, prostorového vnímání, představivosti, zlepšování
koordinace pohybu, schopnosti rychlé koncentrace apod.

e. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí


podpora při získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, včetně půjčovny pomůcek



podpora pracovního uplatnění stojící na principech podporovaného zaměstnávání (aktivní
vyhledávání vhodných pracovních míst, jednání se zaměstnavateli, individuální práce
zaměřená na podporu pracovních návyků a na nalezení a udržení pracovního místa,
podpora pracovního asistenta na pracovišti, apod.)
pomoc při řešení nepříznivé sociální situace, pomoc s vyřízením sociálních dávek,
příspěvků, osobních dokladů, řešení bytové problematiky apod.
podpora pečujících osob (nácvik Braillova písma, doporučování vhodných postupů práce
apod.)




Uvedené aktivity využilo v průběhu roku 2017 celkem 116 uživatelů. S nimi
proběhlo 2 570 kontaktů (jednání odborného pracovníka s uživatelem v délce nad 10 minut)
a 10 242 intervencí (jedna intervence = jednání odborného pracovníka s uživatelem nebo
v jeho zájmu, v délce 30 minut a více, s kvalitativním dopadem na situaci uživatele služby).
14

Počet uživatelů služeb a počet poskytnutých intervencí a kontaktů dle středisek uvádí tabulka
č. 1 a 2.
Uživatele našich služeb se účastnili v r. 2017 celkem 87 individuálních nácvikových
kurzů a 6 skupinových nácvikových kurzů. Některé individuální nácvikové kurzy dále
plynule pokračují i v r. 2018. Oblasti nácvikových kurzů a počet uživatelů v nich uvádí tabulka
č. 3.

Tabulka č. 1, Počet uživatelů jednotlivých služeb:

Uživatelé služby –
muži
9
15
8
13
45

Střediska
Opava
Ostrava
Nový Jičín
Frýdek-Místek
Celkem

Uživatelé služby ženy
11
27
19
14
71

Celkem
20
42
27
27
116

Tabulka č. 2, Počet poskytnutých intervencí a kontaktů:

Střediska
Opava
Ostrava
Nový Jičín
Frýdek-Místek
Celkem

Intervence
ambulantní
1770
1286
2199
1298
6553

Intervence
terénní
932
1235
802
720
3689

Intervence
celkem
2702
2521
3001
2018
10242

Kontakty
557
926
648
439
2570

Tabulka č. 3, Realizované nácvikové kurzy:

Počet
nácvikových
kurzů

Počet
uživatelů

Prostorová orientace a samostatný pohyb, vč. nácviku tras

19

15

Braillovo bodové písmo

5

5

Obsluha kompenzační pomůcky jednoduché (mobil, kamerová
zvětšovací lupa aj.)

8

7

Soběstačnost, vč. sebeobsluhy a přípravy stravy

5

5

Multismyslová stimulace

10

10

Sociální a komunikační dovednosti I.

0

0

Obsluha kompenzační pomůcky na bázi PC

8

8

Psaní všemi deseti na klávesnici počítače

14

14

Oblast nácvikového kurzu
Individuální nácvikové kurzy

15

Počítačové kurzy na úrovni začátečníků

16

16

Počítačové kurzy na úrovni pokročilých uživatelů

1

1

Pracovně motivační kurz

1

1

87

82

Obsluha kompenzační pomůcky jednoduché (mobil)

1

2

Braillovo bodové písmo

1

2

Pracovně motivační kurz

2

5

Sociální a komunikační dovednosti

2

7

Celkem

6

16

Celkem
Skupinové nácvikové kurzy

Pro naše uživatele služeb jsme v roce 2017 organizovali také řadu zajímavých
aktivizačních činností. Jednalo se většinou o jednorázové poznávací, vzdělávací, kulturní a
sportovní akce, jednu dvoudenní akci a několik pravidelných aktivizačních akcí, které probíhaly
s frekvencí 1-2 za 14 dnů. Přehled počtu aktivizačních akcí dle jednotlivých středisek je uveden
v následující tabulce č. 4.
Tabulka č. 4, Počet realizovaných aktivizačních akcí:

Střediska
Opava
Ostrava
Nový Jičín
Frýdek-Místek

Počet
jednorázových akcí
12
11
12
13

Počet
vícedenních akcí
0
0
0
0

Počet
pravidelných akcí
1
3
3
3

16

17

6

Doplňující informace o činnosti
6.1 Naše projekty

Obecně prospěšné služby, které jsme v r. 2017 poskytovali v rámci čtyř sociálních služeb
Sociální rehabilitace, jsme mohli realizovat díky finančním prostředkům získaným v rámci
těchto projektů:


Moravskoslezský kraj z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu podpořil projekt
Poskytování sociálních služeb – sociální rehabilitace,
o Dotací ve výši 1.537.000,-Kč na Poskytování sociální služby - sociální
rehabilitace ve středisku v Ostravě
o Dotací ve výši 741.000,-Kč na Poskytování sociální služby - sociální rehabilitace
ve středisku v Novém Jičíně
o Dotací ve výši 653.000,-Kč na Poskytování sociální služby - sociální rehabilitace
ve středisku ve Frýdku-Místku



Moravskoslezský kraj v rámci programu na podporu a financování běžných
výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace
protidrogové politiky kraje na rok 2017-pouze na osobní náklady,
o Dotací ve výši 75.000,-Kč na Poskytování sociální služby - sociální rehabilitace
ve středisku v Opavě
o Dotací ve výši 120.000,-Kč na Poskytování sociální služby - sociální rehabilitace
ve středisku v Ostravě
o Dotací ve výši 66.000,-Kč na Poskytování sociální služby - sociální rehabilitace
ve středisku v Novém Jičíně
o Dotací ve výši 66.000,-Kč na Poskytování sociální služby - sociální rehabilitace
ve středisku ve Frýdku-Místku



Služba Sociální rehabilitace ve středisku Opava byla v roce 2017 podpořena
Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu Podpora služeb
sociální prevence. V rámci tohoto programu získala naše služba dotaci na období tří let,
tj. na léta 2017-2019 v celkové výši 3.417.000,- Kč. Z toho pro rok 2017 byla dotace ve
výši 1.139.000,-Kč - z toho čerpáno bylo v r.2017: 1 077 424,17 Kč a 61 575,83 Kč bylo
převedeno k čerpání do r. 2018



Služby Sociální rehabilitace byly dále finančně podpořeny těmito obcemi
a městy:
o Sociální rehabilitace, Ostrava – Havířov částkou ve výši 15.000,-Kč, Karviná
částkou ve výši 1.000,-Kč, Statutární město Ostrava – Městský obvod
Poruba dotací ve výši 10.000,-Kč
o Sociální rehabilitace, Frýdek-Místek – Petřvald částkou ve výši 7.000,-Kč
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Moravskoslezský kraj podpořil tyto projekty:
o Materiálně-technické zabezpečení pro potřeby osob se zrakovým
postižením (pro středisko v Ostravě), dotací ve výši 72.000,-Kč. Cílem
projektu bylo zakoupení materiálně-technického
vybavení podporující tyflografickou práci pro
potřeby osob se zrakovým postižením nebo
samotných
zrakově
postižených
osob.
Nakoupena byla Reliéfní tepelná tiskárna PIAF a
vypalovací keramická pec s příslušenstvím.
Projekt byl finančně spolufinancován Nadací prof. Vejdovského
nadačním příspěvkem ve výši 20 000,-Kč.
o Smyslová stimulace a aktivizace dětí a dospělých se zrakovým
postižením, dotací ve výši 60.000,-Kč. Cílem projektu byla podpora rozvoje
schopností a dovedností dětí a dospělých se zrakovým postižením, které
potřebují pro zvládání činností běžného dne, nebo je potřebují pro další
nácvikové aktivity v rámci Sociální rehabilitace. Celkem se do projektu zapojilo
34 osob, bylo realizováno 11 kurzů multismyslové stimulace a 72 setkání v rámci
kreativních dílen. Projekt byl realizován s finanční spoluúčasti dotace MSK
z kapitoly 313 stát. rozpočtu MPSV a dotací obcí.
o Automobil pro terénní práci, dotací ve výši 300.000,-Kč. Záměrem žádosti
bylo získání finančních prostředků na pořízení vozidla k využití pro terénní formu
služby Sociální rehabilitace v Novém Jičíně. Doba realizace projektu přesahuje
rok 2017, tj. je od 1. 6. 2017 do 30. 6. 2018. Vozidlo bude pořízeno v roce
2018. Předpokládáme, že na realizaci projektu se bude také finančně
spolupodílet Nadace ČEZ.
o Podporované zaměstnávání zrakově postižených II., dotací ve výši
200.000,-Kč. Cílem projektu byla realizace aktivit, které zvýší šance osob se
zrakovým postižením uspět na otevřeném i chráněném trhu práce. Součástí
projektových aktivit byly: příprava na práci, přímé vyhledávání vhodných
pracovních míst, aktivity podporující udržení získané práce a vzdělávání
pracovníků v přímé práci s klienty. Projekt podpořil celkem 10 osob, z toho 1
získal v průběhu projektu práci.



Statutární město Ostrava podpořilo tyto projekty:
o Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zrakovým
postižením z Ostravy a okolí, dotací ve výši 120.000,-Kč. Dotace byla
použita na úhradu nákladů spojených se zajištěním celoročních aktivit pro osoby
se zrakovým postižením, konkrétně se jednalo o tyto aktivity: aktivity nad rámec
základních činností sociální rehabilitace (doučování angličtiny, asistence na
pracovišti pro udržení práce, přepis učebnic do zvětšeného písma a do zvukové
podoby), aktivizační činnosti - jednorázové i pravidelné aktivity, pracovní
uplatnění pro nevidomou paní v rámci lehčích úklidových prací na středisku
KAFIRA o.p.s. v Ostravě, pod vedením pracovního asistenta. Nabízené aktivity
využilo celkem 20 osob.
o Sociální rehabilitace (Ostrava a okolí), dotací ve výši 400.000,-Kč. Sociální
rehabilitaci poskytovanou v rámci projektu využilo celkem 42 osob.
o Pomůcky a další vybavení sociální rehabilitace KAFIRA Ostrava, dotací
ve výši 80.000,-Kč. Dotace byla poskytnuta v rámci programu na poskytování
peněžních prostředků z odvodů z loterií a jiných podobných her pro rok 2017.
Cílem projektu byl nákup kompenzačních, stimulačních a dalších pomůcek
a zařízení pro zkvalitnění každodenní práce s klienty se zrakovým postižením.
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Zakoupené pomůcky sloužily a budou dále sloužit klientům sociální rehabilitace
KAFIRA o.p.s. ve středisku v Ostravě, tj. ročně průměrně 40-50 klientům. V roce
2017 využívalo tuto službu 42 klientů.


Město Nový Jičín podpořilo projekt:
o Sociální rehabilitace (pro občany Nového Jičína a okolí), dotací ve výši
210.000,-Kč. Službu v roce 2017 využilo 30 klientů.



Statutární město Frýdek-Místek podpořilo projekty:
o Sociální rehabilitace pro občany se zrakovým postižením z FrýdkuMístku a okolí, dotací ve výši 350.000,-Kč. Službu využilo v r. 2017 celkem 27
klientů.
o Muzikoterapie a angličtina pro zrakově postižené, dotací ve výši 50.400,Kč. Cílem projektu byla realizace aktivit, které aktivizují, vzdělávají, rozvíjí
dovednosti a motivují osoby se zrakovým nebo kombinovaným postižením nad
rámec poskytované služby sociální rehabilitace. Byly realizovány tyto aktivity:
snoezelen terapie s prvky muzikoterapie, výuka angličtiny. Projektových aktivit
se účastnilo 9 osob.



Statutární město Opava podpořilo projekt/službu Sociální rehabilitace
poskytovanou pro občany města Opavy a okolí, dotací ve výši 190.400,-Kč. Službu využilo
celkem 20 klientů.



Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška podpořil tyto projekty:
o Moderní technologie – významný pomocník lidí se zrakovým
postižením, nadačním příspěvkem ve výši 100.000,-Kč. Cílem projektu byla
realizace vzdělávacích kurzů pro osoby se zrakovým postižením v oblasti
obsluhy kompenzačních pomůcek na bázi IT a návazných kurzů v oblasti práce
s informačními a komunikačními technologiemi.
Cílovou skupinou projektu byly děti od 7 let, dospělí a senioři bez omezení věku
se zrakovým postižením z Moravskoslezského kraje. Projektu se účastnilo 30
osob a realizovaných kurzů bylo 37.
o Společně k samostatnosti a soběstačnosti, nadačním příspěvkem ve výši
50.000,-Kč. Cílem projektu bylo poskytování podpory a
pomoci lidem se zrakovým nebo zrakovým
kombinovaným postižením v rozvoji samostatnosti a
soběstačnosti prostřednictvím realizace nácvikových
kurzů služby Sociální rehabilitace. Celkem bylo
realizováno 77 nácvikových kurzů Sociální rehabilitace
a Projektových aktivit se účastnilo celkem 49 osob z řad
dětí se zrakovým postižením od 7 let a dospělých se
zrakovým postižením z Moravskoslezského kraje.

20



Nadační fond Tesco podpořil náš projekt „Vidím jinak, vidím rukama“
v programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Výše
nadačního příspěvku byla 30.000,-Kč a byla zakoupena
druhá reliéfní tepelná tiskárna PIAF, díky které získají
nevidomí představu o svém okolí, o trasách do školy,
do práce, za nákupy či přáteli. Zjistí, jak vypadají
budovy či park v jejich okolí. Děti zjistí, jak vypadá
kráva, slon, pes, ryba apod. Mohou si osahat svůj
podpis, mohou se prostřednictvím hmatových map
"podívat" do světa. Mohou díky tomu vidět svět jinak,
vidět jej rukama.

Všem uvedeným poskytovatelům dotace, nadačním fondům a nadacím děkujeme
za podporu v roce 2017.

6.2 Partnerstvím k rozvoji aneb jak koučování pomáhá tam, kde je to
potřeba
Partnerstvím k rozvoji aneb jak koučování pomáhá tam, kde je to potřeba, je výjimečný
v pořadí již druhý projekt propojující komerční sféru (patrona), kouče a hlavně koučovaného,
který by si koučování běžně dovolit nemohl (neziskovou nestátní organizaci). Projekt realizuje
Asociace integrativních koučů. V roce 2017 se projektu mohly účastnit dvě nestátní neziskové
organizace z Moravskoslezského kraje, s možností účastí v 5 ti koučovacích hodinách zdarma.
Projekt finančně zajišťoval patron. KAFIRA o.p.s. byla jednou z vybraných neziskových
organizací, role koučované se zhostila Mgr. Daniela Horáková, patronem se stala společnost
TINT s.r.o. z Frýdku-Místku.
A k čemu je koučování dobré? Svět podnikání a korporací se v posledních letech neustále
a dramaticky mění a to platí i pro neziskové nestátní organizace. Rychlost organizačních změn
se zvýšila a důraz se stále více klade na rychlost a flexibilitu.
Koučink se v tomto kontextu ukazuje být účinným nástrojem aktivního učení „just in time“
(vzdělávání, při kterém se zaměstnanci intenzivně učí dovednosti, které využijí okamžitě,
například i ten stejný den). Pomáhá jednotlivcům i organizacím obstát v měnících se
podmínkách a rozvíjet právě ty kritické oblasti, které mají nejdůležitější dopad na výsledky.
Tímto děkujeme Asociaci integrativních koučů, manažerce projektu Mgr. Darině
Daňkové, a především patronovi, společnosti TINT s.r.o. za příležitost projektu se
účastnit a na vlastní kůži zažít pozitivní a motivující účinky koučování. Koučink poskytuje
v dnešním rychlém světě čas k zastavení, který je tolik potřebný ke zpětnému získání nadhledu
nad řešící situací.
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6.3 Prezentace organizace a veřejně prospěšné činnosti
I v roce 2017 jsme organizovali prezentační a propagační akce, které měly nejen
propagovat služby naší společnosti, ale především zvýšit povědomí veřejnosti o možnostech a
dovednostech lidí se zrakovým postižením a způsobech zvládání činností běžného dne.
Současně jsme předávali veřejnosti praktické rady, jak přistupovat k člověku nevidomému,
kterého potkají na ulici, jak správně nevidomého doprovázet. Účastnící našich akcí si mohli na
vlastní kůži zažít alespoň na chvíli „život ve tmě“.
Realizovali jsme celkem 21 zážitkových workshopů pro veřejnost (žáky ZŠ a SŠ
škol, pracovníky zařízení sociálních služeb) pro celkem 400 osob.

Účastnili jsme se také 7 celodenních prezentačních akcí organizovaných městy.
Jednalo se o akce cílené na prezentaci sociálních služeb působících na území daného města.
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6.4 Spolupráce s dalšími subjekty
Spolupráce s dalšími subjekty pokračovala i v roce 2017. Jednalo se především o spolupráci
se subjekty působící v oblasti sociálních služeb nebo přímo poskytující související služby. Tato
spolupráce probíhala především s organizacemi účastnící se komunitního plánování
sociálních služeb ve městech Ostrava, Opava, Nový Jičín, Frýdek-Místek a Kopřivnice, a
organizacemi, které jsou členy Asociace nestátních neziskových organizací
Moravskoslezského kraje (tzv. ANNO MSK). Bližší spolupráce probíhala se Střediskem
rané péče SPRP, pobočkou v Ostravě, dále s organizací Domov NaNovo, p.o.
Moravskoslezského kraje.
Spolupracovali jsme také s organizace z resortu školství, např. Speciálně pedagogickým
centrem pro zrakově postižené v Opavě, Pedagogickou fakultou Univerzity
Palackého v Olomouci, převážně s Mgr. Bc. Veronikou Růžičkovou, PhD.

23

Velmi příjemná byla spolupráce s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity,
katedrou speciální pedagogiky. Studenti 3. ročníku speciální pedagogiky pod
vedením paní Michaely Kozelské pro nás zorganizovali benefiční vánoční koncert Speciální
kouzlo vánoc 2017 v prostorách Střední školy prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba. Výtěžek
ve výši neuvěřitelných 41 722,-Kč, byl věnován naší společnosti na zajištění poskytovaných
služeb. Ještě jednou studentům, vystupujícím a celé katedře speciální pedagogiky velmi
děkujeme.

Technickou podporu a konzultace v oblasti kompenzačních pomůcek pro osoby se
zrakovým postižením nám opět poskytovali pracovníci firmy HT-Visual z Opavy, která se
zabývá vývojem a prodejem kompenzačních pomůcek pro lidi nevidomé, slabozraké a seniory
od roku 1998.
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6.5 Naše další aktivity
V listopadu roku 2017 jsme již tradičně pro veřejnost i pro naše uživatele služeb
organizovali v pořadí již třetí Charitativní koncert s Petrem Bazalou – varhany a
akordeon, tentokrát v Kostele sv. Václava v Opavě. Záštitu nad celou akcí převzal primátor
statutárního města Opava, Ing. Radim Křupala. Statutární město Opava bezplatně propůjčilo
prostory kostela pro konání koncertu.
Ke slavnostní atmosféře koncertu v bývalém dominikánském kostele přispěli také žáci
Základní umělecké školy Václava Kálika v Opavě, se svým kytarovým duem a kvartetem
doprovázeným zpěvem Barbory Larischové. Hlavní hvězdou koncertu na varhany a akordeon
byl klavírní virtuóz a pedagog z Valašského Meziříčí Petr Bazala, který se narodil s těžkou oční
vadou a je prakticky nevidomý. I přesto má na svém kontě zlatou medaili z Mistrovství světa
ve hře talentů WCOPA World Championships of Performing Arts – WCOPA, která se před pěti
lety konala v americkém Hollywoodu.
Mimo jiné je Petr Bazala také skvělý skladatel. Skládá pro klavír, akordeon, cimbál i pěvecké
sbory, pro varhany i smyčcový orchestr. Studuje na Konfuciově institutu Univerzity Palackého
v Olomouci čínštinu a kromě toho proniká do tajů hry na čínské housle Er Hu. Jeho skladby
hrají na prestižních koncertech, často také na celostátních i mezinárodních soutěžích. Je také
specialista na výuku talentovaných handicapovaných dětí.
Poděkování za podporu patří Statutárnímu města Opava, Opavské kulturní organizaci
p.o. a Základní umělecké škole V. Kálika v Opavě.
Výnos z této benefiční akce (veřejná sbírka: kasičky, prodej předmětů) v rámci programu
„Benefice s Divokými husami“ ještě zdvojnásobila svým nadačním příspěvkem Nadace Divoké
husy, a to částkou ve výši =10.549,-Kč. Tento nadační příspěvek bude čerpán až v roce 2018
(na nákup kompenzačních a terapeutických pomůcek potřebných pro pomoc dětem a
dospělým se zrakovým postižením).
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7

Ekonomická část
7.1 Výnosy v členění podle zdrojů

Výkaz zisku a ztráty – bod B
Třída, název
Tržby za vlastní výkony
a za zboží celkem

Zdroj plnění
Tržby za vlastní výkony
a za zboží

Částka
v tis.Kč
25

Změna stavu vnitroorganizačních zásob Změna stavu zásob nedokončené výroby
celkem
Ostatní výnosy celkem
Úroky

0
0

Zúčtování fondů (*)

181

Jiné ostatní výnosy

26

Tržby z prodeje majetku, zúčt.rezerv a
opravných položek

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a
hmot.majetku

Přijaté příspěvky celkem

Přijaté příspěvky (dary)

Provozní dotace celkem

Dotace MSK vč.z kap.313 stát.rozpočtu
MPSV, MSK, obce

Výnosy celkem

0
296
6 032
6 560

(*) zúčtování snížení fondů v souladu s účtovou třídou 9 (vlastní jmění-odpisy)
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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 – bod A, stav k 31.12.2017)

Software

Částka
(tis.Kč)
100

Oprávky
(tis.Kč)
100

Zůstatek
(tis.Kč)
0

Ocenitelná práva

0

0

0

DDNM

485

485

0

Třída, název

Zdroj plnění

01 Dlouhodobý
nehmotný
majetek

Stavby
02 Dlouhodobý
Samostatné movité věci a soubory
hmotný
movitých věcí
majetek
DDHM

71

29

42

4 013

3 494

519

2 896

2 896

0

Celkem

7 565

7 004

561

7.4 Stav závazků
Rozvaha – PASIVA - bod B, stav k 31. 12. 2017)
Název účtu

Částka v tis.Kč

Dlouhodobé bankovní úvěry

0

Ostatní dlouhodobé závazky

2 975

Dodavatelé

51

Zaměstnanci

432

Závazky k institucím soc.zabezpečení a veř,zdrav. pojištění

253

Ostatní přímé daně

84

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů úz. samospr. celků

0

Jiné závazky

5

Krátkodobé bankovní úvěry

0

Dohadné účty pasivní

261

Výnosy příštích období

423

Celkem

4 484

Účetní jednotka má k 31. 12. 2017 závazky po splatnosti ve výši =36.300,-Kč (za dodavateli).
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7.5 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)
588
6 850
6 262
0
Organizace nevyplácela žádné odměny z titulu funkce ani řediteli společnosti ani členům
správní a dozorčí rady. Blíže viz. bod 1.6. a 1.7. přílohy účetní závěrky.

8

Informace o změně zakládací listiny, změně ve složení správní a
dozorčí rady a o změně osoby ředitele
V roce 2017 nedošlo k žádným změnám.

9

Další finanční a nefinanční informace
9.1 Skutečnosti nastalé po rozvahovém dni

Zásadní skutečnosti finanční a nefinanční povahy nastalé po rozvahovém dni, vztahující se
k roku 201Z, nenastaly.

9.2 Předpokládaný vývoj činnosti společnosti
Předpokládáme, že v dalším období, tj. v r. 2018, se nám podaří zajistit vhodné
bezbariérové prostory pro středisko Ostrava, které umožní využívání ambulantní formy služby
i uživatelům s kombinovaným zrakovým a tělesným postižením, a umožní rozvoj aktivit
v oblasti stimulace smyslového vnímání a v oblasti soběstačnosti vybudováním další snoezelen
místnosti a cvičné kuchyňky.
Chceme se více zaměřit také na rozvoj další činnosti v rámci obecně prospěšné společnosti,
které by přispěly k větší finanční stabilizaci poskytovaných služeb.

9.3 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
V současné době společnost nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

9.4 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
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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, komunikaci a jejich další
odborné vzdělávání.

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.

10 Přijaté dotace a dary
Služby Sociální rehabilitace jsme v roce 2017 poskytovali díky dotacím a darům, které
jsou uvedeny v příloze této výroční zprávy - v Příloze účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2017,
bod 3.2.- dotace a bod 3.3. – dary.

11 Podporující subjekty, donátoři, dárci
V roce 2017 mohly být služby sociální rehabilitace poskytovány za finanční podpory:
Moravskoslezského kraje

Statutárního města Ostrava

Statutárního města Frýdek-Místek

Statutárního města Opava

Moravskoslezského kraje – program „Podpora služeb sociální prevence“
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Nadační fond Tesco

Nadace ČEZ

Města Nový Jičín

Nadačního fondu Českého rozhlasu
ze sbírky Světluška

Nadace Divoké husy

Nadace prof. Vejdovského

A dalších poskytovatelů dotací a dárců:





Statutárního města Havířova
Statutárního města Karviné
Statutárního města Ostrava – městský obvod Poruba
Města Petřvald

Všem uvedeným subjektům velmi děkujeme za finanční podporu a přízeň, nebo za věcné
dary. Velmi si toho vážíme.
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12 Jmenovitý seznam pracovníků zajišťující služby v roce 2017
Jan Horák, ředitel / projektový manažer
Milena Proskeová, ekonom
Marie Stuchlíková, účetní
Mgr. Daniela Horáková, metodik
Jaromíra Čuboková, vedoucí lektor sociální rehabilitace
Bc. Veronika Kohutová, lektor sociální rehabilitace Opava
Mgr. Radim Miklas, koordinátor sociálních služeb, PR, lektor sociální rehabilitace Ostrava
Bc. Vendula Kocichová, DiS., lektor sociální rehabilitace Frýdek-Místek
Marie Tománková, DiS., sociální pracovník Opava, Nový Jičín
Mgr. Kristýna Havrlantová, sociální pracovník Ostrava
Mgr. Alžběta Suchánková, sociální pracovník pro děti / lektor angličtiny (do 31. 1. 2017)
Mgr. Kateřina Varmužová, speciální pedagog/pracovní poradce Nový Jičín a Opava
Mgr. Lenka Platošová, speciální pedagog/pracovní poradce Frýdek-Místek a Ostrava
Mgr. Lenka Gurecká, speciální pedagog Frýdek-Místek
Mgr. Linda Schalková, sociální pracovník/pracovní poradce Opava, Ostrava
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13 Účetní závěrka
13.1 Výkaz zisku a ztráty
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13.2 Rozvaha
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13.3 Příloha k účetní závěrce
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
SESTAVENÉ K 31.12.2017
1. OBECNÉ ÚDAJE
1.1

Popis účetní jednoty

Název:

KAFIRA o.p.s.

Sídlo:

Horní náměstí 132/47, Město, 746 01 Opava

Právní forma:

Obecně prospěšná společnost

IČ:

26588773

DIČ:

CZ26588773 – neplátce DPH

Datum vzniku spol.:

Obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s. vznikla přeměnou občanského
sdružení KAFIRA o.s. Rozhodným dnem přeměny je 31.8.2013.
Obecně prospěšná společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1215

Poslání:
Poskytování obecně prospěšných služeb - druh:
a) Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením a osoby se
zrakovým postižením podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění
pozdějších předpisů
b) Sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením a osoby se zrakovým
postižením podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších
předpisů
c) Navazující služby pro osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnané:
- chráněné dílny a chráněná pracoviště
- sociálně terapeutické dílny
d) Služba podporovaného zaměstnávání pro osoby se zdravotním postižením
e) Akreditované kurzy z oblasti práce s informačními a komunikačními technologiemi
f) Vzdělávací aktivity pro osoby se zdravotním postižením
g) Organizace volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením
Registrace sociálních služeb-rozhodnutí vydáno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje:
- sociální rehabilitace (identifikátor 4508339) – ve středisku Opava, registrace od 1.1.2011
- sociální rehabilitace (identifikátor 3459300) – ve středisku Ostrava, registrace od 1.1.2014
(„rozregistrování služby identifikátor 4508339“ podle místa poskytování soc. službyRozhodnutím KÚ Moravskoslezského kraje ze dne 17.12.2013)
- sociální rehabilitace (identifikátor 3406829) – ve středisku Nový Jičín, registrace od 1.1.2014
(„rozregistrování služby identifikátor 4508339“ podle místa poskytování soc. službyRozhodnutím KÚ Moravskoslezského kraje ze dne 17.12.2013)
- sociální rehabilitace (identifikátor 1440607) – ve středisku Frýdek-Místek, registrace od
1.1.2014 („rozregistrování služby identifikátor 4508339“ podle místa poskytování soc. službyRozhodnutím KÚ Moravskoslezského kraje ze dne 17.12.2013)
- K datu sestavení účetní závěrky k 31.12.2017 je poslední platné rozhodnutí vydané Krajským
úřadem Moravskoslezského kraje ze dne 7.4.2017.
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V 12/2015 byla uzavřena mezi Moravskoslezským krajem a KAFIRA o.p.s. Smlouva o závazku
veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon (č.smlouvy.: 03422/2015/SOC), na jejímž základě
je KAFIRA o.p.s. pověřena Moravskoslezským krajem výkonem služeb zařazených do Sítě
sociálních služeb Moravskoslezského kraje.
Závazek veřejné služby má být dle této smlouvy vykonáván od 1.1.2016 do 31.12.2020.
Služby, které jsou od 1.1.2016 vykonávány v režimu veřejné služby:
- sociální rehabilitace – 4508339 (stř. Opava)
- sociální rehabilitace – 3459300 (stř. Ostrava)
- sociální rehabilitace – 3406829 (stř. Nový Jičín)
- sociální rehabilitace – 1440607 (stř. Frýdek-Místek)
Akreditace a povolení:
1. MŠMT – 2.6.2017 byla podána žádost o akreditaci pro realizaci vzdělávacích aktivit:
Obsluha osobního počítače – začátečník (v rozsahu 120 hodin teoretické výuky)
Obsluha osobního počítače – pokročilý (v rozsahu 122 hodin teoretické výuky)
Rozhodnutí MŠMT o udělení akreditace těchto vzdělávacích aktivit pro tyto pracovní činnosti
KAFIRA o.p.s. obdržela 26.2.2018. Platnost této akreditace je stanovena do 26.2.2021.
2. ČSKI – certifikát o akreditaci testovacího střediska pro ECDL testování – do 30.9.2016, poté bylo
ukončeno na základě žádosti KAFIRA o.p.s.. Nyní jen 1 zaměstnanec KAFIRA o.p.s. je držitelem
licence testera ECDL.
3. MPSV – uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání Rozhodnutím ze dne 18.3.2011, na
dobu neurčitou.
4. Česká unie pro podporované zaměstnávání – KAFIRA o.p.s. je v seznamu poskytovatelů služeb
dle principů podporovaného zaměstnávání od 3/2013 – cílová skupina: osoby se zrakovým
postižením
5. Asociace nestátních neziskových organizací MSK (ANNO MS KRAJE) – členem od 2/2015.
Účetní období:
Kalendářní rok.
1.2

Orgány obecně prospěšné společnosti:
a) správní rada
předseda správní rady:
členové správní rady:

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

b) dozorčí rada
předseda dozorčí rady:
členové dozorčí rady:

Milena Proskeová
RNDr. Pavel Bakala, PhD.
Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, PhD.

c) statutární orgán - ředitel
Jan Horák
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1.3

Informace o zakladatelích, vkladech do vlastního jmění, povaze a výši těchto
vkladů a zápisu vkladů do příslušného rejstříku.

Zakladatelé o.p.s.:

Jan Horák (dat. nar. 30.8.1968)
Mgr. Daniela Horáková (dat. nar. 15.5.1977)

Nebyly provedeny žádné vklady do vlastního jmění.

1.4

Informace o jiných účetních jednotkách, v nichž účetní jednotka sama nebo
prostřednictvím třetí osoby jednající jejím jménem a na její účet drží podíl

Nejsou takové jiné účetní jednotky.

1.5

Informace o průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců a o
osobních nákladech za účetní období v tis. Kč
z toho:
Ukazatel

1.6

Celkem

řídící pracovníci

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

12,98

1

Osobní náklady celkem:

4 722

572

a) mzdové náklady

3 553

427

b) zákonné sociální pojištění

1 169

145

c) ostatní sociální pojištění

0

0

d) zákonné sociální náklady

0

0

d) ostatní sociální náklady

0

0

Údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy statutárních,
kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou
zřizovací listinou

Statutárnímu orgánu (ředitel), který pro KAFIRA o.p.s. vykonává současně i činnost mající charakter
závislé činnosti, byla za práci dle pracovní smlouvy (pracovní pozice: projektový manažer) vyplácena
mzda dle mzdového výměru.
Členu dozorčí rady, který je současně i zaměstnanec KAFIRA o.p.s., byla za práci dle pracovní
smlouvy a pracovní náplně (pracovní pozice ekonom/účetní organizace) vyplácena mzda dle mzdového
výměru.
Členu správní rady, který je současně i zaměstnanec KAFIRA o.p.s., byla za práci dle pracovní smlouvy
a pracovní náplně (pracovní pozice metodik) vyplácena mzda dle mzdového výměru.
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Informace o výši stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období
členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem,
stanovami nebo jinou zřizovací listinou, z titulu jejich funkce, jakož i o výši
vzniklých nebo smluvně sjednaných dluhů ohledně požitků bývalých členů těchto
orgánů, s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů

1.7

Členům orgánů účetní jednotky nebyly v roce 2017 vypláceny žádné odměny z titulu jejich funkce v
těchto orgánech.
Informace o účasti členů statutárních orgánů, kontrolních nebo jiných orgánů
účetní jednotky určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou a
jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za
vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy

1.8

Členové správní a dozorčí rady nemají účast v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované
účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
Účetní jednotka přijala za vykazované účetní období od statutárního orgánu (jeden ze zakladatelů
o.p.s.), který vystupuje vůči účetní jednotce rovněž jako externí dodavatel (OSVČ), plnění v celkové
hodnotě 338 tis.Kč a současně poskytla tomuto subjektu plnění v celkové hodnotě 4 tis. Kč.
Informace o výši záloh, závdavků a úvěrů, poskytnutých členům statutárních
orgánů, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky, o dluzích přijatých na
jejich účet jako určitý druh záruky

1.9

Nic z toho nebylo poskytnuto.
1.10 Informace o odměně přijaté auditorem za povinný audit roční účetní závěrky
Celková odměna přijatá auditorem za povinný audit roční účetní závěrky činí 30 tis. Kč včetně DPH.

2. POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ
Aplikace obecných účetních zásad, použité účetní metody:
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, podle vyhlášky
č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud
účtují v soustavě podvojného účetnictví a v souladu s Českými účetními standardy pro účetní jednotky,
které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tj. Český účetní standard č.
401-414). Všechny předpisy byly použity ve znění platném k 31.12.2017.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými
cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti
účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Účetní jednotka dodržuje účetní metody upravené v § 4 odst. 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
a v § 32-42 prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu (vyhláška č. 504/2002 Sb.).
Způsob ocenění majetku

2.1

Zásoby
-

účtují se způsobem B evidence zásob

-

nakupované zásoby se oceňují ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení
a vedlejší pořizovací náklady

-

ocenění zásob vlastní výroby: ve vlastních nákladech
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Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
-

pořízení majetku se oceňuje ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a
vedlejší pořizovací náklady

-

majetek vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady, jejichž součástí jsou přímé
výrobní náklady a výrobní režie
Peněžní prostředky a ceniny

-

jsou oceňovány jmenovitými hodnotami
Pohledávky

-

jsou oceňovány ve jmenovité hodnotě
Závazky

-

jsou oceňovány jmenovitou hodnotou
Opravné položky k majetku

2.2
-

zákonné – mohou být vytvořeny ve výši stanovené zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách
- v účetní období roku 2017 nemá náplň

2.3

účetní opravné položky nejsou tvořeny
Tvorba rezervy

V roce 2017 nemá náplň.
2.4

Způsoby odpisování

Dlouhodobý hmotný majetek je zařazen do odpisových skupin v souladu se zákonem o daních z příjmů
a je rovnoměrně účetně odepisován po stanovenou dobu životnosti.
Dlouhodobý nehmotný majetek je v souladu se zákonem o daních z příjmů účetně odepisován
po stanovenou dobu životnosti.
Drobný dlouhodobý majetek v ceně od 3 do 40 tis. Kč je účtován na účet 501 a současně aktivován
028/088.
Drobný nehmotný majetek v ceně od 7 do 60 tis. Kč je účtován na účet 518 a současně aktivován
018/078.

2.5

Přepočet aktiv a závazků v cizí měně

Při přepočtu cizích měn na českou měnu použila účetní jednotka denní kurz vyhlášený ČNB.
2.6

Způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků

Ve sledovaném období nepoužívala účetní jednotka ocenění reálnou hodnotou.

2.7

Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona

Během účetního období nedošlo k žádným odchylkám od těchto metod.
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Způsob zpracování účetních záznamů, způsob a místo jejich úschovy:

2.8

Účetní jednotka zpracovává účetní záznamy pomocí prostředků výpočetní techniky, účetnictví
je vedeno v účetním softwaru, jehož výstupy jsou převáděny do tištěné podoby. Účetní
záznamy jsou archivovány na CD + záloha je uložena na externím HD a v tiskové podobě v
pořadačích po zákonem předepsanou dobu v sídle společnosti.

3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
Tržby z prodeje

3.1

Během účetního období byl realizován prodej:
-

služeb - a) přednášková činnost (semináře) – 8 tis.Kč
b) prodej předmětů – 5.tis.Kč
c) zprostředkování reklamy – 2 tis.Kč

-

DDHM – 3 tis.Kč

-

Zboží (nakoupeného k dalšímu prodeji) - 7 tis.Kč

3.2

Přijaté dotace na provozní účely nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných
celků nebo ze státních fondů, včetně uvedení výše dotací a jejich zdrojů,
informace o realizaci veřejné zakázky

Rozpis přijatých dotací za rok 2017:
Středisko

Název projektu

Zkratka

Poskytovatel

Hosp.

Čerpáno

Částka Kč

výsledek

od 1.1.2017

maximum

do 31.12.2017

Částka
EUR
Kč - V režimu
závazku veřejné sl.
(pověření MSK)

dle smlouvy

17/003

MSK-SR 2017-OV

0,00

1 537 000,00

1 537 000,00

1 537 000,00

17/004

MSK-SR 2017-NJ

0,00

741 000,00

741 000,00

741 000,00

17/005

MSK-SR 2017-FM

0,00

653 000,00

653 000,00

653 000,00

0,00

190 400,00

190 400,00

190 400,00

17/006

"Sociální rehabilitace"

OP-SR 2017

St.město
Opava
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PODPORA
DE
MINIMIS

V

(neč

17/007

"Vytváření podmínek a
vyrovnávání příležitostí pro
osoby se zrakovým postižením
" (z Ostravy a okolí)

OV-PZ 2017

St.město
Ostrava

0,00

120 000,00

120 000,00

0,00

17/008

"Sociální rehabilitace" (Ostrava
včetně širšího správního
obvodu)

OV-SR 2017

St.město
Ostrava

0,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

0,00

1 077 424,17

1 077 424,17 (r.2017)

1 077 424,17

MSK-IP-OP 2018

1 200 575,83 (r.2018)

1 139 000,00

MSK-IP-OP 2019

1 139 000,00 (r.2019)

1 139 000,00

MSK-IP-OP 2017

17/009
"Podpora služeb sociální
prevence 2" pro KAFIRA o.p.s.,
Opava-sociální rehabilitace;
r.č.sl.:4508339

MSK

17/010

"Sociální rehabilitace" (místo
poskytování služby: Nový Jičín,
Štefánikova 7)

NJ-SR 2017

17/011

"Sociální rehabilitace pro
občany se zrakovým
postižením z Frýdku-Místku a
okolí " - výhradně pro středisko
Frýdek-Místek (Na Poříčí 595)"

FM - SR 2017

Město N.Jičín

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

St.město
FrýdekMístek

0,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

MSK

0,00

3 037,93

3 037,93

3 037,93

17/012

MSK-NFV 2017OP

17/013

MSK-NFV 2017OV

0,00

4 841,36

4 841,36

4 841,36

MSK-NFV 2017NJ

0,00

1 739,03

1 739,03

1 739,03

MSK-NFV 2017FM

0,00

1 449,19

1 449,19

1 449,19

17/014

"Poskytnutí návratné finanční
výpomoci z Fondu sociálních
služeb"

17/015

úroky vypočtené po
zav.vyúčtování

úroky vypočtené po
zav.vyúčtování

17/016

"Muzikoterapie a angličtina pro
zrakově postižené" - výhradně
pro středisko Frýdek-Místek
(Na Poříčí 595)"

FM - MA 2017

St.město
FrýdekMístek

0,00

50 400,00

50 400,00

0,00

17/017

"Syslová stimulace a aktivizace
dětí a dospělých se zrakovým
postižením"

MSK-SS 2017

MSK

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

17/018

"Na nákup kompenzačních,
stimulačních a multismylových
pomůcek pro 2 občanky města
petřvaldu se zrak.postižením"

Petřvald 2017

Město
Petřvald

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

17/019

"Sociální rehabilitace"

Poruba-SR 2017

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

St.město
Ostravaměstský
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obvod
Poruba

17/020

"Sociální rehabilitace"

Karviná-SR 2017

17/021

"Podporované zaměstnávání
zrakově postižených II."

MSK-PZ ZP II.
2017 (FM)

17/023

"Sociální rehabilitace osob se
zrakovým postižením"

Havířov-SR 2017

17/024

„Pomůcky a další vybavení
sociální rehabilitace KAFIRA
Ostrava“

17/025

17/026

17/027

"Program na podporu
financování běžných výdajů
souvisejících s poskytováním
soc.sl.vč.realizace protidrogové
politiky kraje na r. 2017-PSDP
4/17"dofinanc.soc.sl.zařazených v
Krajské síti soc.sl.

17/028

17/029
"Automobil pro terénní práci"

St.město
Karviná

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

MSK

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

Havířov

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

OV-P 2017
St.město
Ostrava

INVESTICE

MSK-PSDP 2017OP

0,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

MSK-PSDP 2017OV

0,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

MSK-PSDP 2017NJ

0,00

66 000,00

66 000,00

66 000,00

MSK-PSDP 2017FM

0,00

66 000,00

66 000,00

66 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

MSK

MSK-A 2017-18
(NJ)

MSK

INVESTICE

17/030

"Materiálně-technické
zabezpečení pro potřeby osob
se zrakovým postižením"

čerpáno
v r.2017

MSK-MT 2017
(OV)

MSK

0,00

72 000,00

72 000,00

Čerpáno bude v
r.2018

72 000,00

8 751 867,51

Celkem:

0,00

6 112
291,68
(z toho 80
tis. Kč na
investice)

(z toho je
k čerpání
300.000,- na
INVESTICE
v r.2018 a
2.339.575,83 Kč
na provoz v roce
2018 a 2019)

6 164 891,68

42

0,00

0

Poznámka: Investice - poskytnuto v období 1.1.2017-31.12.2017 celkem: =380.000,-Kč
Investice čerpáno v období 1.1.2017-31.12.2017 celkem: =80.000,-Kč
Investice převod do roku 2018 celkem: =300.000,-Kč

Komentář:
MSK … …Moravskoslezský kraj
MSK z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu….. do roku 2014 bylo MPSV
St.město… Statutární město

Středisko 17/009 – Podpora služeb sociální prevence 2" pro KAFIRA o.p.s., Opava-sociální
rehabilitace; registrační číslo služby:4508339:

-

realizace projektu: 1.1.2017 – 31.12.2019
celková maximální výše neinvestiční dotace za období 1.1.2017-31.12.2019: =3.417.000,- Kč
a) v r. 2017: bylo poskytnuto: =1.139.000,- Kč a čerpáno bylo: =1.077.424,17,-Kč, tj. do
roku 2018 se převedlo: =61.575,83 Kč
b) v r. 2018 bude poskytnuto: =1.139.000,- Kč
c) v r. 2019 bude poskytnuto: =1.139.000,- Kč
účel dotace: podpora realizace služeb poskytovaných org. KAFIRA o.p.s.

-

HV k 31.12.2017: =0,- Kč

-

Středisko 17/012-17/015 – "Poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu sociálních služeb“
realizace projektu: 1.1.2017 – 30.6.2017
a) na sl. 4508339 (OP)-výše NFV: =283.000,- Kč, úroky=3.037,93 Kč
b) na sl. 3459300 (OV)-výše NFV: =451.000,- Kč, úroky=4.841,36 Kč
c) na sl. 3406829 (NJ)-výše NFV: =162.000,- Kč, úroky=1.739,03 Kč
d) na sl. 1440607 (FM))-výše NFV: =135.000,- Kč, úroky=1.449,19 Kč
- účel poskytnutí: podpora realizace služeb poskytovaných org. KAFIRA o.p.s.
- HV k 31.12.2017: =0,-Kč

-

Středisko 17/029 – "Automobil pro terénní práci"
realizace projektu: 1.6.2017 – 30.6.2018
celková maximální výše investiční dotace za období 1.1.2017-31.12.2019: =300.000,- Kč
a) v r. 2017: bylo poskytnuto: =300.000,- Kč a k 31.12.2017 bylo čerpáno: =0,-Kč, do roku
2018 se převedlo: =300.000,- Kč
- účel dotace: INVESTICE – pořízení osobního automobilu
- HV k 31.12.2017: =0,-Kč

-
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Přehled o přijatých darech, dárcích

3.3

Středisko

16/017

Název projektu

Na cestě k práci II.

Zkratka

OKD-NCKP II.2016-17

Poskytovatel

Nadace OKD

Hosp.

Čerpáno

Částka Kč

výsledek

od 1.1.2017

maximum

do 31.12.2017

dle smlouvy

0,00

Nevyčerpáno

r.2016: 72 444,00

27 556,00

r.2017: 27 556,00

0,00

NF ČR 2017-SkSS

Nadační fond
Českého
rozhlasu-z
celonárodní
veř.sbírky
Světluška

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

Nadační fond
Česhého
rozhlasu-z
celonárodní
veř.sbírky
Světluška

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

Nadace
prof.Vejdovského

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

Nadační fond
Tesco

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

Nadace Divoké
husy

0,00

0,00

10 549,00

17/001

"Společně k samostatnosti a
soběstačnosti"

17/022

"Moderní technologie-významný
pomocník lidí se zrakovým
postižením"

NF ČR-MT 2017

17/031

"Na reliéfní tiskárnu PIAF" v pr.
Materiálně-technické zabezpečení
pro osoby se zrak.postižením

VEJD 2017

17/032

"Na reliéfní tiskárnu PIAF" v pr. Vy
rozhodujete, my pomáháme

NF Tesco 2017

"Nákup kompenzačních a
terapeutických pomůcek potřebných
pro pomoc dětem a dospělým se
zrakovým postižením"

Nadace Divoké husy

0004

Veřejná sbírka

V.SBÍRKA - účet
251983494/0300

0,00

0007

Veřejná sbírka 2015

V.SBÍRKA - účet
251983494/0300

0,00

0008

Veřejná sbírka od 21.8.2016neurčito

V.SBÍRKA od 21.8.2016neurčito - účet
251983494/0300

17/033

0

0,00

50 308,00

0,00

0,00

Správa:
-dárcovská SMS
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čerpáno bude v r.
2018: 10.549,-Kč

čerpáno bude v r.
2018: 50.308,-Kč

přijaté přísp./dary - FO-nepeněžité

0,00

0,00

6 300,00

6 300,00

0,00

0,00

62 060,34

62 060,34

přijaté přísp./dary služby(nepeněžité)

0,00

0,00

přijaté přísp./dary - veřejná sbírka

0,00

0,00

295 916,34

356 773,34

přijaté přísp./dary - FO
přijaté přísp./dary - PO-nepeněžité
přijaté přísp./dary - PO

Celkem:

Komentář:
ad 16/017) Projekt : "Na cestě k práci II"
-

-

realizace projektu: 14.4.2016 – 14.4.2017
celková výše nadačního příspěvku: =100.000,- Kč,
a) v r. 2016 bylo čerpáno: =72.444,-Kč
b) v r. 2017 bylo čerpáno: =27.556,- Kč
účel použití : - na osobní náklady, nájemné

ad 17/033) Projekt : " Nákup kompenzačních a terapeutických pomůcek potřebných pro pomoc dětem a
dospělým se zrakovým postižením"
-

-

realizace projektu: 31.12.2017-30.6.2018
celková výše nadačního příspěvku: =10.549,- Kč (přijato bude v r. 2018)
a) v r. 2017 bylo čerpáno: =0,-,Kč
b) v r. 2018 bude čerpáno: =10.549,- Kč
účel použití : nákup kompenzačních a terapeutických pomůcek potřebných pro pomoc dětem a dospělým
se zrakovým postižením
HV k 31.12.2017: =0,- Kč

ad 0008 Projekt : " Veřejná sbírka od 21.8.2016-neurčito“
-

3.4

realizace projektu: od 21.8.2016-neurčito
-

výše darů získaných na v.sbírku celkem v r.2017:=50.308,Kč; zůstává k čerpání na účel použití v roce
2018: =50.308,-Kč (převedeno do výnosů příštích období)

-

účel použití (účel sbírky): pomoc dětem od 7 let a dospělým se zrakovým postižením, jakož i jejich
blízkým (aktivizační činnosti, nácvik samostatného pohybu a orientace, kompenzační a terapeutické
pomůcky, poradenská činnost, vzdělávání, nácviky v oblasti obsluhy a práce s kompenzačními
pomůckami, s informačními a komunikačními technologiemi apod.).

Poskytnuté dary:

KAFIRA o.p.s. v roce 2017 dar neposkytla.

3.5

Přehled o veřejných sbírkách podle zvláštního právního předpisu s uvedením
účelu a výši vybraných částek:
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0,00

0,00

V roce 2017 byla realizovaná veřejná sbírka dle Osvědčení vydaného KÚ Moravskoslezského kraje ze
dne 4.8.2016 pod č.j.: MSK 95376/2016 a sp.zn.: VŽ/20925/2016/Bar. Tato veřejná sbírka je ohlášena
na období od 21.8.2016-neurčito.
Tato veřejná sbírka je evidovaná v rámci hospodářského střediska č. 0008 (Veřejná sbírka od
21.8.2016-neurčito).
- Výnosy a jejich čerpání za středisko 0008) Projekt : "Veřejná sbírka od 21.8.2016-neurčito" v roce
2017:
-

konání veřejné sbírky: od 21.8.2016 - neurčito

-

příjmy střediska v roce 2017 celkem: =56.078,24 Kč, z toho na účel veřejná sbírka =50.308,- Kč

-

čerpání na náklady veř. sbírky r. 2017 celkem: =2.912,09 Kč

-

čerpání dle účelu veř.sbírky v roce 2017 celkem: =0,-Kč

-

HV střediska k 31.12.2017: =2.858,15 Kč ; z toho HV v.sbírky k 31.12.2017 je =0,-Kč; =50.308,-Kč
bude čerpáno v r. 2018)

3.6

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetních období,
zejména rozdělení zisku:

Ztráta roku 2016 ve výši =195.637,93 Kč byla převedena do ztráty minulých let a zaúčtována na účet
932 015-Ztráta roku 2016.

3.7

Informace o výsledku hospodaření

Členění hospodářského výsledku podle jednotlivých středisek:
Středisko

Název projektu

Zkratka

Poskytovatel

Hosp.
výsledek

17/003

MSK-SR 2017-OV

0,00

17/004

MSK-SR 2017-NJ

0,00

17/005

MSK-SR 2017-FM

0,00

17/006

"Sociální rehabilitace"

OP-SR 2017

St.město Opava

0,00

17/007

"Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro
osoby se zrakovým postižením " (z Ostravy a
okolí)

OV-PZ 2017

St.město Ostrava

0,00

17/008

"Sociální rehabilitace" (Ostrava včetně širšího
správního obvodu)

OV-SR 2017

St.město Ostrava

0,00

MSK

0,00

17/009

MSK-IP-OP 2017
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MSK-IP-OP 2018

"Podpora služeb sociální prevence 2" pro KAFIRA
o.p.s., Opava-sociální rehabilitace; r.č.sl.:4508339

MSK-IP-OP 2019

17/010

"Sociální rehabilitace" (místo poskytování služby:
Nový Jičín, Štefánikova 7)

NJ-SR 2017

17/011

"Sociální rehabilitace pro občany se zrakovým
postižením z Frýdku-Místku a okolí " - výhradně
pro středisko Frýdek-Místek (Na Poříčí 595)"

FM - SR 2017

MSK-NFV 2017-OP

17/012

Město N.Jičín

0,00

St.město Frýdek-Místek

0,00

MSK

0,00

MSK-NFV 2017-OV

0,00

17/014

MSK-NFV 2017-NJ

0,00

17/015

MSK-NFV 2017-FM

0,00

17/013

"Poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu
sociálních služeb"

17/016

"Muzikoterapie a angličtina pro zrakově postižené"
- výhradně pro středisko Frýdek-Místek (Na Poříčí
595)"

FM - MA 2017

St.město Frýdek-Místek

0,00

17/017

"Syslová stimulace a aktivizace dětí a dospělých
se zrakovým postižením"

MSK-SS 2017

MSK

0,00

17/018

"Na nákup kompenzačních, stimulačních a
multismylových pomůcek pro 2 občanky města
petřvaldu se zrak.postižením"

Petřvald 2017

Město Petřvald

0,00

17/019

"Sociální rehabilitace"

Poruba-SR 2017

St.město Ostrava-městský obvod Poruba

0,00

17/020

"Sociální rehabilitace"

Karviná-SR 2017

St.město Karviná

0,00

17/021

"Podporované zaměstnávání zrakově postižených
II."

MSK-PZ ZP II. 2017 (FM)

MSK

0,00

17/023

"Sociální rehabilitace osob se zrakovým
postižením"

Havířov-SR 2017

Havířov

0,00

17/024

„Pomůcky a další vybavení sociální rehabilitace
KAFIRA Ostrava“

OV-P 2017

St.město Ostrava

0,00

MSK

0,00

17/025

MSK-PSDP 2017-OP
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17/026

"Program na podporu financování běžných výdajů
souvisejících s poskytováním soc.sl.vč.realizace
protidrogové politiky kraje na r. 2017-PSDP 4/17"dofinanc.soc.sl.zařazených v Krajské síti soc.sl.

17/027
17/028

MSK-PSDP 2017-OV

0,00

MSK-PSDP 2017-NJ

0,00

MSK-PSDP 2017-FM

0,00

17/029

"Automobil pro terénní práci"

MSK-A 2017 (NJ)

MSK

0,00

17/030

"Materiálně-technické zabezpečení pro potřeby
osob se zrakovým postižením"

MSK-MT 2017 (OV)

MSK

0,00

0005

Čtecí zařízení

0008

Veřejná sbírka od 21.8.2016-neurčito

0

Správa

Celkem:

-116.886,-

2 858,15

-176.077,77

-290.105,62

Komentář:
Středisko 0005 – Čtecí zařízení-užitný vzor
-

HV k 31.12.2017: -116.886,-Kč

-

k 31.12.2017 vyřazení nedokončené výroby (116.886,-Kč)-prototyp již nefunkční,
zastaralý

Středisko 0008 – Veřejná sbírka od 21.8.2016-neurčito
Komentář viz. kap. 3.5.

3.8

Informace o rozsahu, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby
oceňování finančního majetku v průběhu účetního období nebo bezprostředně
předcházejícího účetního období.

Jediným finančním majetkem účetní jednotky jsou peněžní prostředky v bance na běžném účtu
a v příruční pokladně v sídle organizace, které jsou oceněny svou jmenovitou hodnotou a nemají vliv
na výpočet hospodářského výsledku.

48

Informace o významných rozdílech mezi daňovou povinností připadající na běžné
nebo minulé účetní období a již zaplacenou daní v těchto účetních obdobích

3.9

Nejsou takové rozdíly. Za účetní období 2017 daňová povinnost nevznikla.

3.10 Informace o způsobu zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlevách
a způsobech užití prostředků v běžném účetním období, získaných z daňových
úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích, v členění za jednotlivá zdaňovací
období podle požadavku zvláštních právních předpisů
Za rok 2017 nebyl uplatněn § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů, tj. nebyla snížena daňová povinnost
o částku, o níž mohou poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, daňovou
povinnost snížit.
4. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE
Dlouhodobý majetek

4.1

1) Významné přírůstky:
V účetním období roku 2017 bylo pořízeno:
a) Dlouhodobý hmotný majetek (účty 022) – v celkové výši =80.000,-Kč a to:
-

ve výši 80.000,-Kč – digitální čtečka pro nevidomé (Dotace OV-P 2017)

b) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účty 028) – v celkové výši =325.829,- Kč a to:
- ve výši =25.500,- Kč byl pořízen koupí z finanční dotace MSK-SR-OV 2017
- ve výši =3.000,- Kč byl pořízen koupí z finanční dotace MSK-SR-NJ 2017
- ve výši =10.000,- Kč byl pořízen koupí z finanční dotace MSK-SR-FM 2017
- ve výši =18.090- Kč byl pořízen koupí z finanční dotace OV-SR 2017
- ve výši =45.435,- Kč byl pořízen koupí z finanční dotace MSK-IP-OP 2017
- ve výši =57.580,- Kč byl pořízen koupí z finanční dotace FM-SR 2017
- ve výši =13.700,- Kč byl pořízen koupí z finanční dotace FM-MA 2017
- ve výši =26.824,- Kč byl pořízen koupí z finanční dotace MSK-SS 2017
- ve výši =4.600,- Kč byl pořízen koupí z finanční dotace Petřvald 2017
- ve výši =4.600,- Kč byl pořízen koupí z finanční dotace Poruba-SR 2017
- ve výši =63.500,- Kč byl pořízen koupí z finanční dotace MSK-MT 2017-OV
- ve výši =20.000,- Kč byl pořízen koupí z nad.příspěvku Nadace prof.Vejdovského 2017
- ve výši =30.000,- Kč byl pořízen koupí z nad.příspěvku Nadace TESCO 2017
- ve výši =3.000,- Kč byl pořízen koupí z vl.zdrojů-stř.Správa
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2) Významné úbytky:
Dlouhodobý hmotný majetek (účty 022) – v roce 2017 nebyly.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účty 028) – v celkové výši =16.889,40 Kč, a to nefunkční,
zastaralá a nepotřebná technika a opotřebovaný nábytek
Celkový přehled o pohybech v dlouhodobém majetku:
Druh

Hodnota k
1.1.2017

Přírůstky

Úbytky

Hodnota k
31.12.2017

DNM

100.000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

100.000,00 Kč

DDNM

407.407,50 Kč

78.060,34 Kč

0,00 Kč

485.467,84 Kč

Stavby

70.800,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

70.800,00 Kč

DHM

3.932.844,70 Kč

80.000,00 Kč

0,00 Kč

4.012.844,70 Kč

DDHM

2.587.148,69 Kč

325.829,00 Kč

16.889,40 Kč

2.896.088,29 Kč

Oprávky k jednotlivým
druhům majetku:

Hodnota k
1.1.2017

Přírůstky

Úbytky

Hodnota k
31.12.2017

Oprávky k DNM

100.000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

100.000,00 Kč

Oprávky k DDNM

407.407,50 Kč

78.060,34 Kč

0,00 Kč

485.467,84 Kč

26.145,00 Kč

2.359,00 Kč

0,00 Kč

28.504,00 Kč

Oprávky k DHM

3.313.113,70 Kč

181.314,00 Kč

0,00 Kč

3.494.427,70 Kč

Oprávky k DDHM

2.587.148,69 Kč

325.829,00 Kč

16.889,40 Kč

2.896.088,29 Kč

Oprávky ke stavbám

Najatý majetek
Obecně prospěšná společnost vykonává svou činnost v pronajatých nebytových prostorech v Opavě,
Ostravě, Novém Jičíně a Frýdku-Místku.
Informace o existenci majetkových cenných papírů, vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo
podobných cenných papírů nebo práv, s udáním jejich počtu a rozsahu práv, která propůjčují
Nejsou.
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4.2

Pohledávky:

stav pohledávek k 31.12.2017
= 287 tis. Kč
z toho:
odběratelé
= 0 tis. Kč
poskytnuté provozní zálohy – zejména St.město Opava
= 267 tis. Kč
nároky na dotace ze státního rozpočtu
= 0 tis. Kč
nároky na dotace z ESF
= 0 tis. Kč
nároky na dotace z rozpočtu ÚSC
= 0 tis. Kč
nároky na nadační příspěvek
= 11 tis. Kč
jiné pohledávky
= 9 tis. Kč
dohadné účty aktivní
= 0 tis. Kč
Žádná z pohledávek není po splatnosti.

4.3

Závazky:

stav závazků k 31.12.2017
z toho:
závazky za dodavateli
nároky na dotace ÚSC - vratky
- MSK
dohadné účty pasivní
přijaté zálohy-sociální služby
daň z příjmů
dlouhodobé závazky - půjčka od Jana Horáka
dlouhodobé úvěry
pojistného na sociálním zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za 12/2017
zdravotní pojištění za 12/2017
FÚ-odvod daně zálohové a srážkové z mezd za 12/2016
Závazky za zaměstnanci-mzdy 12/2017
Jiné závazky (krátkodobé)

= 4.061 tis. Kč
= 51 tis. Kč
=
0 tis. Kč
= 261 tis. Kč
=
0 tis. Kč
=
0 tis. Kč
= 2.975 tis.Kč
=
0 tis. Kč
= 177 tis. Kč
= 76 tis. Kč
= 84 tis. Kč
= 432 tis.Kč
=
5 tis. Kč

Ze závazku za dodavateli je =36.300,-Kč po splatnosti.
Přehled splatných dluhů pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti
Účetní jednotka neměla k 31.12.2017 splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Účetní jednotka má k 31.12.2017 pouze závazek plateb
odvodu z mezd 12/2017.
Přehled splatných dluhů veřejného zdravotního pojištění
Účetní jednotka neměla k 31.12.2017 splatné dluhy veřejného zdravotního pojištění. Účetní jednotka
má k 31.12.2017 pouze závazek plateb odvodu z mezd 12/2017.
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Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
Účetní jednotka neměla k 31.12.2017 daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů.
Účetní jednotka má k 31.12.2017 pouze závazek plateb odvodu z mezd 12/2017.
Informace o částkách dlužených, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba
splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let
Účetní jednotka neměla k 31.12.2017 takové dlužené částky.

Informace o výši všech dluhů účetních jednotek, krytých plnohodnotnou zárukou, danou touto účetní
jednotkou, s uvedením povahy a formy záruky
Účetní jednotka neposkytla žádné záruky za dluhy jiných účetních jednotek.
Celková výše finančních nebo jiných dluhů, které nejsou obsaženy v rozvaze
Veškeré závazky jsou v rozvaze obsaženy.
Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a popisu zajištění úvěru
Nejsou.
4.4

Vlastní jmění

účet 901-Vlastní jmění – dotace na DHM - stav k 31.12.2017:

= 539.436,- Kč

Na účtech vlastního jmění je vykazována hodnota dotací na pořízení dlouhodobého majetku a hodnota
darovaného dlouhodobého majetku snížená o oprávky k tomuto majetku zaúčtované na účet 648Zúčtování fondů.
5. OSTATNÍ DŮLEŽITÉ SKUTEČNOSTI
5.1 Pojištění
Společnost má svůj majetek dostatečně pojištěn proti živlům, krádeži a loupeži.
V roce 2017 ke změnám v pojistných smlouvách nedošlo.
Účetní jednotka má rovněž sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu v dostatečném rozsahu.
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14 Zpráva nezávislého auditora
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15 Schválení výroční zprávy správní radou
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