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PIAFA Vyškov, z.ú.,  Žerotínova 727/2, 682 01 Vyškov 

STÁŽE A PRAXE 

*Stáž 1 – 2 prac. dny (max. 2 osoby zároveň v jedné sociální službě a max. 8h/den) 500,-

Kč/den/osoba 

Odborná praxe 3 – 5 prac. dní (max. 2 osoby zároveň v jedné sociální službě a max. 6h/den) 250,-

Kč/den/osoba 

Odborná praxe 6 – 10 prac. dní (max. 2 osoby zároveň v jedné sociální službě a max. 6h/den) 180,-

Kč/den/osoba 

Odborná praxe nad 10 prac. dní (max. 2 osoby zároveň v jedné sociální službě a max. 6h/den) 2000,-

Kč/stáž/osoba 

*Platbu za stáž je nutné uhradit nejpozději v den nástupu na stáž! 

ODBORNÉ PORADENSTVÍ 

Zpracování a zaslání dotazníku e-mailem 150,-Kč/ 

platba předem 

Odborná konzultace (problematika sociálních služeb, NNO, metody zooterapie apod.) 400,-Kč/hodina 

Odborná přednáška (problematika sociálních služeb, NNO, metody zooterapie apod.) 

 

 

** Konečná cena se odvíjí od konkrétních požadavků objednatele 

500,- Kč/hodina = 

minimální cena + 

cestovné 10,- 

Kč/km**  

UKÁZKY A VÝUKOVÉ PROGRAMY 

Interaktivní ukázka metody canisterapie  

- využití canisterapie v praxi u různých cílových skupin – praktická ukázka 

(skupina osob dle dohody) 

1000,-Kč/45min. 

 + cestovné 10,-

Kč/km 

Interaktivní herní program s využitím metody canisterapie 

- aktivity se psem pro mateřská centra 

(minimálně 2 skupiny, skupina osob dle dohody, v případě realizace akce v prostorách PIAFA 

Vyškov, z.ú. je cena snížena na 400,-Kč/30 min.) 

500,-Kč/30 

min./skupina 

 + cestovné 10,-

Kč/km 

Interaktivní výukový program pro MŠ „Poznáváme pejsky“ 

Program informující o etologii psa, soužití se psem, nácviku vhodného chování při kontaktu 

s cizím psem – vše hravou formou. 

(minimálně 2 třídy v jedné MŠ, max. 4 třídy v jedné MŠ) 

500,- Kč/30 

min/školní třída 

+ cestovné 10,- 

Kč/km 

Interaktivní výukový program pro speciální MŠ s prvky canisterapie 

(minimálně 3 setkání, realizace v prostorách PIAFA Vyškov, z.ú.) 

 

400,- Kč/30 min 

(max. 8 dětí) 

 

Program „Rozumíme psovi“ pro ZŠ  

Povídání o tom, jak vznikl pes, o jeho povaze, chování, potřebách, využití, chování ke psům, 

nácvik správného chování při kontaktu s cizím psem, atd.   
(min. 2x 25 dětí/45 min)  

město Vyškov  

50,-Kč/dítě,  

do 30 km/60,-

Kč/dítě 

Interaktivní ukázka metody hiporehabilitace 

- využití hiporehabilitace u různých cílových skupin – praktická ukázka 

1000,-Kč/hodina + 

cestovné 20,-

Kč/km 

Interaktivní výukový program „Koňský slabikář“ pro MŠ a ZŠ 

Program o koních zaměřený na poznání prostředí stájí a života koní (plemena - barvy a 

velikosti, péče o koně, krmiva, dovednosti a využití). Program v rámci RVP rozvíjí vzdělávací 

oblast „Člověk a jeho svět" a vzdělávací oblast „Člověk a příroda". 

50,- Kč 

/90 min/osoba  

(max. jedna školní 

třída) 

Interaktivní výukový program „Člověk a kůň“ pro ZŠ a SŠ       

Program o domestikaci, etologii, plemenech, chovu a využití koní. Součástí programu je 

pracovní činnost ve stáji. Program v rámci RVP rozvíjí vzdělávací oblast „Člověk a příroda".  

50,- Kč/90 

min/osoba 

(max. jedna školní 

třída) 
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Schváleno dne 15.12.2017  s platností od 1.1.2018 

ZÁJMOVÉ AKTIVITY 

Zájmové kroužky  – aktivity se skupinou dětí s využitím prvků canisterapie, 

hiporehabilitace, herních a výtvarných činností – blok několika setkání 

Cena stanovena 

pro daný kroužek 

– platba předem. 

Jednorázové svezení na koni pro dítě (maximálně 20 minut) 50,- Kč  

každých 5 minut 

Prázdninové a víkendové akce pro děti (jednodenní, vícedenní) Cena stanovena 

pro danou akci – 

platba předem. 

Individuální hiporehabilitace (pro děti a mládež) 300,-Kč 

/20 min./osoba 

Individuální ambulantní canisterapie  (pro děti a mládež) 250,-Kč 

/30-40 min./osoba 

JINÉ 

Podpora při zajištění mobility 12,- Kč/km  


