
Sdružení „Piafa“ ve Vyškově

VÝROČNÍ ZPRÁVA

„To, co můžeme nemá hranic, kromě těch, 
které si sami postavíme.“

2 0 1 4

Žerotínova 2, 682 01 Vyškov



 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 
 

1 

 

ÚVODNÍ SLOVO 
 

Vážení čtenáři následujících řádek, 
 
řekla bych, že rok 2014 byl pro naši organizaci hodně akční až dramatický, 
přesto také úspěšný. 
 
Uběhlo již 20 let od doby, kdy se z kamarádské myšlenky několika lidí 
začal tvořit zajímavý projekt a budovat profesionální organizace 
pomáhající potřebným. Rok 2014 probíhal v duchu průběžných oslav a 
prezentace této události v médiích, na sociálních sítích a při mnoha akcích 
pro děti i dospělé.  

 
V roce 2013 jsme museli neplánovaně zahájit komplexní rekonstrukci střechy na kryté jízdárně v areálu pro 
hiporehabilitaci. Při opravě střešní krytiny byl odhalen havarijní stav celého nosného systému střechy, což si 
vyžádalo velké vypětí s realizací opravy také v zimních měsících počátkem roku 2014. Velké nesnáze v 
zajištění finančních prostředků na opravu řešíme ještě nyní.  
 
Rok 2014 byl pro nás bohatý na kontroly ze strany poskytovatelů dotací na sociální služby ve smyslu 
hodnocení kvality poskytovatelů a řešení optimalizace sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji, což se 
promítá i do nového systému financování sociálních služeb od roku 2016. 
 
Podařilo se nám od března 2014 otevřít novou službu pro dospělé klienty – Sociálně terapeutické dílny a 
rozšířit výrazně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na terénní práci. Tady nám velmi pomohlo další 
zapůjčené auto od firmy Kompakt s.r.o.  
 
Naší snahou bylo maximálně posílit zajištění finančních prostředků z vlastní činnosti. Rozšířili jsme placené 
volnočasové aktivity pro děti formou kroužků i individuálních jezdeckých výcviků. Podařilo se nám také 
zvýšit prodej rukodělných výrobků. 
 
Musím zde vyzdvihnout také úspěchy našich členů na poli sportovním. Umístění děvčat na předních 
příčkách Středomoravské jezdecké ligy v oblasti drezúry ve všech kategoriích nám přineslo nejen uznání 
z hlediska odbornosti naší práce, ale také z hlediska zájmu sponzorů o další spolupráci i pro podporu 
sociálních služeb. 
 
Největším naším handicapem je každoroční boj se zajištěním finančních prostředků na provoz sociálních 
služeb. Dotační systém se stále mění a vývoj zatím neslibuje do budoucna žádnou velkou stabilitu. Přesto 
máme pro naše klienty rok od roku lepší zázemí, vybavení pomůckami, vzdělanější odborný personál, širší 
nabídku aktivit, služeb a programů a práce s nimi nás těší. 
 
Děkuji za spolupráci v roce 2014 všem pracovníkům, dobrovolníkům, sponzorům a dárcům i příznivcům 
Sdružení PIAFA. Následující stránky jsou již sice historií, ale jsou také linkou pro chvíle budoucí. Naše práce 
pro klienty je potřebná a smysluplná a děláme ji rádi. 

   Jana Podrápská, ředitelka 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

SDRUŽENÍ „PIAFA“ VE VYŠKOVĚ 

Žerotínova 727/2, 682 01 Vyškov 
IČO:  49408500   
Č. reg. u MV ČR:  10. 11. 1994, II/s-OS/1-
25809/94-R 
Právní forma a typ organizace: spolek, zapsán ve 
spolkovém rejstříku u Krajského soudu pod sp. 
zn. L4975      
Bankovní spojení: 731203514/0600 
www.piafa.cz 
tel.: 515 539 212, 603 813 461         
e-mail: piafa@piafa.cz 
 

ORGÁNY SDRUŽENÍ V ROCE 

2014 

Výbor sdružení: 
Jana Podprápská – předsedkyně 
RNDr. Jana Turčanová – místopředsedkyně 
Marcela Zourková – člen 
PaeDr. Blanka Veškrnová – člen 
Ing. Ivo Kačaba – člen 
Revizní komise: 
Dana Kavková – předsedkyně  
Helena Zemanová – člen 
Mgr. Lenka Obořilová - člen  
 

POSLÁNÍ 

Pomoc a podpora zdravotně postižených či 
sociálně znevýhodněných osob při 
zkvalitňování jejich života a začleňování do 
společnosti. 
 

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 

BVV Brno 
Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 
Liga vozíčkářů Brno 
Sdružení Práh Brno 
Občanské sdružení volnočasových a 
terapeutických aktivit Kaňka o.s., Tábor 
Organizace poskytující registrované sociální 
služby ve Vyškově 
Centrum Kociánka Brno – Středisko Březejc 
Dětská jezdecká škola Šemík Řícmanice 
Úsměvy, o. s. Brno 
Městský úřad Vyškov 

Mateřské centrum Radost Vyškov 
Komunitní nadace Tři brány Vyškov 
Základní a mateřské školy ve Vyškově a okolí 
Nadace O2 – dobrovolnický program 
fotograf Ing. Dalibor Gregor 
fotoateliér Milena Svobodová - Vyškov 
Hřebčín Napajedla  
 
… a mnoho dalších.  
 

ČLENSTVÍ 

ČHS -  Česká hiporehabilitační společnost, 
ČJF  -  Česká jezdecká federace, 
APSS ČR - Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb České republiky. 
 

Spolupráce se státními orgány a veřejnou 
správou 
 
Sdružení PIAFA je členem základní triády 
komunitního plánování sociálních služeb ve 
Vyškově. 
 
Ředitelka organizace je členkou sociální komise 
Rady města Vyškova. 
 
Sdružení PIAFA zabezpečuje výkon obecně 
prospěšných prací (alternativní tresty) pro 
Probační a mediační službu ČR ve smyslu ust. § 
5 odst. 3 zákona č. 257/2000Sb., o zabezpečení 
obecně prospěšných prací v roce 2013. 
 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY   

- registrované sociální služby 

 Sociální aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi 

 Sociální rehabilitaci 

 Sociálně terapeutické dílny 
 

+ Pověření k sociálně právní ochraně dětí    
      (reg. Krajský úřad JMK) 

 

 

http://www.piafa.cz/
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Fakultativní činnosti sociálních služeb:     

 hiporehabilitace  

 aktivity se psem – canisterapie 

 fyzioterapie 

 expresivní terapie  

 pobytové akce  

 sociální auto - svozová služba  

 programy Centra KLUBKO 
Služby jsou doplňovány také o nejrůznější 
integrační akce, pravidelné kroužky, preventivní 
programy, volnočasové aktivity, tábory apod. 
  

- registrované zdravotní služby 

Nestátní zdravotnické zařízení - rehabilitace 
(fyzioterapie s  Bobath konceptem a hipoterapií) 

 

REFERENCE 

Domov důchodců Božice, p. o. 
Centrum služeb pro seniory Kyjov 
Domov u rybníka Víceměřice 
Domov Horizont Kyjov 
Sociální služby Vyškov, p. o. 
Mateřské centrum Radost, Vyškov 
Mateřské centrum Ivanovický rarášek 
Úsměvy o. s., Brno 
Mateřská škola speciální,  
Základní škola speciální a Praktická škola Brno, 
Ibsenova 
Základní škola speciální Blansko 
Nadační fond pomocná škola a praktická škola 
Vřesovice 
Nemocnice Vyškov, p. o. 
Úsměvy, o. s. Brno 

Pracoviště pro ambulantní služby - Vyškov 
 
1) Bezbariérový moderní objekt (pronájem od 
soukromé firmy) v centru města Vyškova, 
Žerotínova ulice č. 2, s prostory pro Sociálně 
aktivizační služby a Sociální rehabilitaci, včetně 
canisterapie, fyzioterapie a Centra KLUBKO. 
Součástí je administrativní zázemí, včetně 
vybavení pro vzdělávání a prezentace. 
 
2) Areál Šafářský dvůr (pronájem od Města 
Vyškova), kde probíhá zejména provoz 
hiporehabilitace. Areál se nachází ve vzdálenosti 
cca 1,5 km od sídla organizace, na Cukrovarské 
ulici č. 479/3a a je vybaven sociálním zázemím, 
venkovní jezdeckou plochou, krytou jízdárnou i 
zázemím pro canisterapii, fyzioterapii a další 
aktivity.  
Zde má také své zázemí terapeutická dílna 
 
Na základě dohody o spolupráci využíváme pro 
naši práci i prostory v jiných zařízeních a 
organizacích. Pro terénní práci nám slouží  
microbus a 2 osobní auta. 

 
 

KLIENTY NAŠICH SLUŽEB JSOU 

 

 senioři a lidé se zdravotním postižením či 
dlouhodobým onemocněním;  

 rodiny s dětmi do 26 let, u kterých hrozí 
ohrožení vývoje dítěte z důvodu 
dlouhodobé krizové sociální situace; 

 osoby ve věku 16 – 64 let se sníženou 
soběstačností v základních životních 
dovednostech nebo osoby, které se 
nacházejí v nepříznivé sociální situaci, 
ohrožené sociálním vyloučením; 

 Lidé se zdravotním postižením, primárně 
se jedná o osoby s psychiatrickým, 
sekundárně pak i s lehčím až středně 
těžkým tělesným či mentálním postižením 
ve věku 18 - 64 let, které mají sníženou 
soběstačnost a které jsou z tohoto 
důvodu těžce umístitelné na otevřeném a 
chráněném trhu práce. 

                                                                                                                                   

DS Březejc         
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ZAMĚSTNANCI 
Vedoucí pracovníci: 
Jana Podrápská 
ředitelka sdružení, koordinátor sociálních služeb 
(od 1. 7. 2014) 
RNDr. Jana Turčanová 
projektový pracovník, vedoucí služby Sociální 
rehabilitace (do 30. 6. 2014), pracovník 
v sociálních službách 
Marcela Zourková 
koordinátor sociálních služeb (do 30. 6. 2014), 
vedoucí služby Sociální rehabilitace (od 1. 7. 
2014), pracovník v sociálních službách 
Helena Zemanová 
pracovník v soc. sl., cvičitel jezdectví, vedoucí 
služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením  
Bc. Kristýna Kresslová 
vedoucí Centra KLUBKO, vedoucí služby 
Sociálně terapeutické dílny (do 31. 5. 2014), 
pracovník v sociálních službách, pedagog 
Kristýna Blažková (od 1. 6. 2014) 
pracovník v sociálních službách, vedoucí centra 
Klubko, vedoucí služby Sociálně terapeutické 
dílny  
 
PR, marketing: 
Martina Wagnerová 
pracovník pro PR a marketing 
 
Administrativa: 
Jitka Hánělová 
vedoucí sekretariátu, pracovník v sociálních 
službách 
Radka Zálesáková 
administrativní pracovník, účetní 
 
Pracovníci přímé péče: 
Bc. Pavla Tobolíková 
sociální pracovník 
Mgr. Karin Šmídová 
sociální pracovník 
Mgr. Pavla Zacpalová 
pedagog, sociální pracovník  
Ing. et Bc. Jana Podrápská  
fyzioterapeut, metodik hiporehabilitace, cvičitel 
jezdectví, pracovník v sociálních službách 

 
Bc. Ivana Kingma 
fyzioterapeut, pracovník v soc. službách 
Bc. Barbora Štelcová 
speciální pedagog 
Lenka Lelková 
pracovník v sociálních službách 
Zdena Ulická 
pracovník v sociálních službách 
Andrea Večerková 
pracovník v sociálních službách (do 31. 5. 2014) 
Jan Mikloška  
řidič, pracovník v soc. službách 
Yveta Limberková 
obslužný pracovník, asistent pedagoga 
Adéla Štulířová (od 1. 2. 2014) 
obslužný pracovník  
Jiří Němec, DiS. (od 1. 6. 2014) 
sociální pedagog, sociální pracovník  
JUDr. Silvie Opletalová (od 1. 9. 2014) 
pracovník v sociálních službách 
Kateřina Medková, DiS. (od 1. 10. 2014) 
sociální pracovník 
Petr Stříž (od 10. 11. 2014) 
řidič, údržbář 
Mgr. Tereza Julínková (od 1. 12. 2014) 
sociální pracovník 
 
Externí spolupracovníci: 
Mgr. Jana Trefilíková 
sociální práce s využitím speciálních aktivizačních 
metod, vzdělávání, vedoucí služby SAS pro 
rodiny s dětmi 
Mgr. Jitka Šabatová 
sociální pracovník v aktivizačních službách, 
garant kvality sociálních služeb, vzdělávání a 
poradenství v sociální oblasti 
PhDr. Jana Veselá, Ph.D. 
psycholog, poradenství a konzultace 
Mgr. Ondřejka Otevřelová 
psycholog 
Alena Dostálová 
fyzioterapeut 
Jana Horsáková 
fyzioterapeut 
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Libor Čech 
řidič, údržbářské práce 
Dana Kavková 
pracovník v soc. službách a canisterapii  
Anna Pokorná  
asistent canisterapie  
Veronika Brabcová 
obslužný pracovník, hiporehabilitace 
Veronika Veselá 
obslužný pracovník, hiporehabilitace 
Libor Čech 
řidič, údržbářské práce 
Ivan Medek 
řidič, údržbářské práce 
Michal Votava 
řidič, údržbářské práce 
Helena Čonková 
úklidové práce 
Petr Hübner 
ostatní pomocné práce 
Mgr. Markéta Stančíková 
speciální pedagog, canisterapeut 
 

ZVÍŘECÍ A JINÍ POMOCNÍCI 
KONĚ 

Montana 
kříženec v typu český teplokrevník, 15 let 
(výpůjčka) 
Klára 
český teplokrevník, 22 let, (pořízena z příspěvku 
Města Vyškova) 
Vapiti 
hafling, 12 let, (pořízena z příspěvku firmy 
HESTEGO, a.s., Vyškov) 
Lewwi 
český teplokrevník, 11 let, (pořízena z příspěvku 
Olivovy nadace a Nadace Divoké husy) 
Polonéza 
kůň lipický, 17 let (výpůjčka)  
Eymi 
Český teplokrevník, 7 let (výpůjčka) 
Fénix 
český teplokrevník, 6 let (výpůjčka) 
Bonty  
českomoravský belgik, 8 let (pořízen z daru 
TESCO) 
OK Bodegita 
paint horse, 8 let (výpůjčka) 

PSI 

Cita z Dražovského hájku 
zlatý retrívr s PP, 13 let 
Farbie z Dražovského hájku  
zlatý retrívr s PP, 11 let 
Hessy z Dražovského hájku 
zlatý retrívr s PP, 8 roků 
Jasmína z Dražovského hájku 
zlatý retrívr s PP, 4 roky 
Lotynka z Dražovského hájku 
zlatý retrívr s PP, 2 roky             
Bela 
labradorský retrívr bez PP, 11 let 
Gemma Asia z Dražovského hájku (Barunka) 
zlatý retrívr s PP, 10 let 
Tetratella z Mimoňské podkovy (Terezka) 
malý hrubosrstý vendéeský basset s PP, 7 roků 
Bayleis Eristar Golden (Goro) 
zlatý retrívr s PP, 5 roků                                           
 
Merry Akumulator 
border collie s PP, 9 roků 
Kessie 
zlatý retrívr bez PP, 5 roků 
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Emily Endless Smaal Kim 
sheltie s PP, 11 let 
Aneli Gold Lenfir 
sheltie s PP, 9 roků 
Corunka Key Lenfir  (Kačka) 
 sheltie s PP, 8 roků 
Fain Friend Chancy Remus (Frendík) 
sheltie s PP, 6 roků  
Napoli Gold Lenfir  (Polinka) 
sheltie s PP, 2 roky 
Ogar 
rotvajler bez PP, 4 roky 
 

Anastasia Waging Tail (Anička) 
anglický kokršpaněl s PP, 8 roků 
Unlimited Black Petrs (Fanynka) 
anglický kokršpaněl s PP, 0,5 roků 
Štěk 
labradorský retrívr bez PP, 7 roků 
Ballou Srdcové Eso (Barnabáš) 
australský ovčák s PP 4 roky 
 
Míša  králík zakrslý beran, 7 roků 
 
Již 10 let je součástí týmu také klaun Šamšula a 
nováčkem týmu je Pipi Dlouhá punčocha. 

 

NAŠE AKCE PRO VEŘEJNOST S TRADICÍ 
 

Srdíčkový ples – od roku 2004 

charitativní akce, na jejíž organizaci se 
spolupodílejí vyškovské neziskové organizace, 
výtěžek plesu podpoří vždy vybraný projekt 
konkrétní neziskové organizace (březen). 

Zahradní párty se Šamšulou  

- od roku 2005 

interaktivní program s klaunem Šamšulou pro děti 
předškolního a mladšího školního věku -
smetanovy sady ve Vyškově (červen - k MDD). 

Vánoční nadílka ve stáji  

– od roku 2008 

integrační program s vánoční tematikou pro 
rodiny s dětmi, s prohlídkou stájí a nadílkou 
(prosinec).  

Den koní – od roku 2009 

zábavný program pro děti i dospělé s ukázkami 
různých aktivit s koňmi a  
doprovodný program pro děti s jízdou na koních 
(červen). 

Den otevřených dveří u koní  

– od roku 2011  

integrační akce pro rodiny s dětmi s možností 
nahlédnout do zázemí koňského provozu, 

svezení dětí na koni (čtvrtletně – pravidelná 
návštěvnost cca 70 rodin). 
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AKTIVITY, KTERÉ PŘISPÍVAJÍ K PROPAGACI A 

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

 vzdělávací činnost – pro školy, 

studenty a veřejnost zajišťujeme odborné 
vzdělávání, stáže, praxe a další výukové 
programy, 

 sportovní aktivity v oblasti 

jezdectví – pod Sdružením PIAFA 

působí jezdecký oddíl, 2x ročně 
pořádáme drezurní závody a aktivně 
sportujeme na kolbištích Moravy, 
 

 prodej výrobků uživatelů služeb, knih a 

rehabilitačních pomůcek, 

 reklamní činnost – na základě 

smlouvy o reklamě prezentujeme firmy na 
našich akcích prostřednictvím bannerů 
v areálu hiporehabilitace i na našich 
vozidlech 

 akce pro veřejnost – dny 

otevřených dveří, výstavy, koncerty …  
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Dobrovolnické centrum 

STRUKTURA ORGANIZACE V ROCE 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ředitelka sdružení 

Sociálně aktivizační 
služby pro seniory a 
osoby se zdravotním 

postižením 

Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny  

s dětmi 

Sociální rehabilitace 

Účetní 

Fakultativní činnosti 

Nestátní zdravotnické 
zařízení – rehabilitace 

Poradenství  
a vzdělávání 

Sportovní aktivity 

Hiporehabilitace 

Aktivity se psem - 
canisterapie 

Pobytové akce 
 

Fyzioterapie 

Expresivní terapie 

Projektové oddělení 

Administrativa 

Sociální služby 

Sociální auto 

Sociálně terapeutické 
dílny 

Valná hromada 

Výbor sdružení 
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PRŮŘEZ VÝVOJEM ORGANIZACE 
 

Podzim 1994 – vznik organizace, započetí 

budování areálu; 

1995 – první zaměstnanec, dokončení a 

kolaudace areálu pro pomoc handicapovaným 
formou hipoterapie, 2 koně (pronájem – Národní 
hřebčín Kladruby nad Labem), ambulantní klienti, 
pobytové akce pro děti ve Vyškově, letní a zimní 
rehabilitační tábory na ČM Vysočině, dovoz 1 
klisny (kůň lipický) z Rakouska; 

1996 – vzdělávání u rakouských kolegů, nákup 

1 klisny (slezský norik), 1. ročník integrační akce 
Já + Ty = MY, vydání publikace „Povídání o 
hipoterapii“; 

1997 - počátky canisterapie, ocenění Nadace 

VIA na Pražském Hradě za projekt Galerie 
Novelty, Janáčkovo divadlo v Brně - velký 
dobročinný galavečer pro PIAFU, statut střediska 
pro vzdělávání pracovníků v hipoterapii (ČHS); 

1998 – mezinárodní licence střediska pro 

jezdectví handicapovaných a účast na prvních 
paradrezurních závodech; 

1999 - vznik regionálního Informačního a 

poradenského střediska pro občanské aktivity;  

2000 – publikace Povídání o canisterapii; 

2002 - rekordní výtěžek v regionální sbírce na 

konto Pomozte dětem! - 24.399,60 Kč, benefiční 
koncert pro PIAFU - Sbor farnosti na 
Selltjarnarnesi (Island); 

2003 – zahájení sociální svozové služby – 

projekt „Sociální automobil“ za podpory Nadace 
ROS ze sbírky Pomozte dětem!, ocenění 
„Nejvěrnější partner“ sbírky Pomozte dětem!, 
vznik Dobrovolnického centra; 

2004 – „Srdíčkový ples“, první společný 

benefiční ples neziskových organizací ve 
Vyškově;  

2005 – první Zahradní párty se Šamšulou, 

zahájení komunitního plánování sociálních služeb 
ve Vyškově, projekt Podporovaného 
zaměstnávání ve spolupráci s o. s. Agapo; 

2006 – Otevření nového Areálu pro 

hiporehabilitaci za účasti České Miss Renaty 
Langmannové (Cukrovarská ul. – Šafářský dvůr); 

2007 – registrace nestátního zdravotnického 

zařízení a poskytování registrovaných sociálních 
služeb; 

2008 – Sociálně rehabilitační centrum – 

vybudování a kolaudace, provoz Centra 
KLUBKO, nový sociální automobil od Konta 
BARIÉRY; 

2009 - oslavy 15. výročí založení sdružení 

PIAFA, získání ocenění „Společnost přátelská 
rodině” udělené mateřskými centry;  

2010 – osobní automobil Renault (pronájem za 

symbolickou cenu -  KOMPAKT s.r.o.), Projekt 
Prevence sociálně patologických jevů v třídních 
kolektivech – ZŠ „Tým TÝ“; 

2011 – otevření „Domečku pro zdravé hraní“ - 

výstavba herny v jezdeckém areálu Šafářský 
dvůr; 

2012 – firemní dobrovolnické dny (Nadace O2) 

– zahájení rekonstrukce „kovárny“ na Sociálně 
terapeutickou dílnu; 

2013 – vyšla kniha Canisterapie v teorii a 

praxi, v lednu proběhl její křest v KKD Vyškov, do 
pronájmu jsme získali auto Renault Kangoo pro 
terénní formu poskytování soc. služeb.
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PŘEHLED AKCÍ A ČINNOSTI V ROCE 2014 
 

Souběžně s každodenní činností v rámci výkonu 
sociálně zdravotních služeb připravuje sdružení 
jednorázové akce a programy. Mnohé z nich se 
staly každoročně tradičními, procházejí jen dílčími 
úpravami a vývojem a jejich cílem je integrace, 
porozumění a vzájemná komunitní prospěšnost. 
Celý rok jsme se věnovali trvale udržitelnému 
rozvoji s důrazem na ekologii a ochranu životního 
prostředí. Podařilo se nám instalovat v areálu 
Šafářského dvora šetřiče vody, vyřešit 
hospodaření se srážkovými vodami z jízdárny, 
které jsou částečně jímány pro následné využití 
nebo se vsakují v připravených koších. Na všech 
našich pracovištích jsme důsledně dbali na třídění 
odpadu a podařilo se nám zajistit využití 
koňského hnoje jako organického hnojiva zpět na 
pole. 

 

Leden: zapůjčení koní a personálu Charitě 

Vyškov pro realizaci Tříkrálové sbírky. 

Únor: Příměstský tábor – pro děti 7 – 13 let. 

Březen: Den otevřených dveří u koní - 

integrační akce pro rodiče s dětmi – Šafářský 
dvůr, „Srdíčkový ples“, Akreditovaný seminář- 
„Aktivizace seniorů v pobytových zařízeních 
s využitím metody canisterapie“, Prezentace na 
Veletrhu Pro dítě, který se konal na BVV v Brně. 

Duben: Den otevřených dveří u koní - 

integrační akce pro rodiče s dětmi – Šafářský 
dvůr, Velikonoční nocování u koní  - dvoudenní 
pobyt pro děti v Šafářském dvoře. 

Květen: Drezurní závody – sportovní jezdecká 

akce - Šafářský dvůr, Den otevřených dveří u 
koní - integrační akce pro rodiče s dětmi – 
Šafářský dvůr. 

Červen: Zahradní párty se Šamšulou -  akce 

pro předškolní děti, Den koní a vernisáž výstavy 
s vyhodnocením výtvarné soutěže – prezentační 
akce pro širokou veřejnost -  areál Šafářský dvůr, 
představení spektra sociálních služeb pro vrchní 
sestry ve Vyškovské nemocnici, Akreditovaný 

seminář - „Metody hiporehabilitace a individuální 
plánování se zaměřením na děti a mládež“. 

Červenec: Příměstský tábor pro děti se 

specifickými potřebami (2x týden) – pro děti 4 – 
15 let, Jezdecký příměstský tábor pro děti a 
mládež- pro děti 7 – 15 let. 

Srpen: Rekondiční pobyt pro rodiny 

s handicapovanými dětmi (2x týden), DS Březejc 
u Velkého Meziříčí, Výstava k 20. výročí PIAFY 
s představením spektra nabízených služeb ve 
vestibulu nemocnice ve Vyškově. 

Září: Drezurní závody – sportovní jezdecká 

akce – areál Šafářský dvůr, Výtvarná dílnička 
v Kovárně pro rodiče a prarodiče s dětmi, areál 
Šafářský dvůr, Den otevřených dveří u koní - 
soutěžíme spolu – integrační akce pro rodiče 
s dětmi - areál Šafářský dvůr. 

Říjen: Pojďme si hrát - příměstský tábor pro 

děti se specifickými potřebami, Drezurní závody – 
sportovní jezdecká akce - Šafářský dvůr, 
Informační stánek na XVIII. Veletrhu vzdělávání a 
pracovních příležitostí ve Vyškově, Podzimní 
prázdniny nejen s pejsky – pro děti 7-13 let, 
Podzimní nocování s koňmi – pro děti 7-14 let, 
Výtvarná dílnička v Kovárně pro rodiče a 
prarodiče s dětmi, areál Šafářský dvůr. 

Listopad: Helloween party – hotel Allvet, 

Výstava k 20. Výročí založení Sdružení PIAFA, 
KKD Vyškov, Dobročinný jarmark - prodej 
výrobků chráněných dílen, KKD Vyškov, 
„Pejskování pro maminky s dětmi“ a beseda pro 
děti a dospělé „ Jak psi a koně léčí“, KKD Vyškov, 
Den otevřených dveří u koní -soutěžíme spolu – 
integrační akce pro rodiče s dětmi - areál 
Šafářský dvůr, Výtvarná dílnička v Kovárně pro 
rodiče a prarodiče s dětmi, areál Šafářský dvůr. 

Prosinec: Vánoční nadílka ve stáji - 

předvánoční integrační program pro děti, Vánoční 
jarmark – prodej výrobků chráněných dílen Luleč, 
prodej výrobků a představení sociálních služeb 
na stánku na BVV v Brně, Akreditovaný seminář - 
„Využití canisterapie v sociálních službách“ 
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SPORTOVNÍ ČINNOST JEZDECKÉHO ODDÍLU 
 

Vedoucí střediska: Ing. et Bc. Jana Podrápská, 
(cvičitel jezdectví, chovatel koní, aktivní sportovní 
jezdec) 
V sobotu 15. listopadu 2014 hostil zámek v 
Holešově sportovce v oblasti jezdectví na 
slavnostním uzavření sportovní sezóny a 
vyhlášení výsledků Středomoravské jezdecké 
ligy. 
Sdružení PIAFA a město Vyškov 
reprezentovaly v letošním roce 3 sportovní 
jezdkyně a všechny se umístily v čele 
žebříčku za rok 2014.  Hodnotil se počet startů a 
získané body, umístění i stupeň obtížnosti 
v absolvovaných soutěžích každého jezdce za 
celý rok. Barbora Zourková obsadila s koněm 
Fénix druhé místo v drezuře juniorů (18 
zařazených jezdců), Veronika Brabcová byla 
bronzová s chladnokrevným valachem Bontym 

v kategorii dospělých/seniorů a Ing. Jana 
Podrápská obsadila ve stejné kategorii vítěznou 
příčku s teplokrevnou klisnou Lewwi (49 
zařazených jezdců). Do celoročního žebříčku této 
jezdecké ligy se počítá u každého jezdce pouze 1 
kůň, ten lepší, kdyby se však započítávali všichni 
koně, druhou příčku by obsadila také Ing. Jana 
Podrápská s klisnou Eymi. V hobby soutěžích 
dětí zářila E. Tesařová. 
Za dobrou kondici a přípravu všech koní ve stáji 
odpovídá vedoucí provozu hiporehabilitace, 
cvičitelka jezdectví Ing. Jana Podrápská a jednou 
týdně děvčata trénuje ještě Ida Jančářová, 
výborná národní drezurní jezdkyně. 
Závody ve Vyškově pořádané Sdružením PIAFA:   
10. 5. 2014 a  18. 10. 2014 
Počet dětí v jezdeckých výcvicích za rok 2014 
= 49 celkem. 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 

Sociální služby v roce 2014 

V roce 2014 se nám opět úspěšně dařilo propojit 
aktivizační sociální služby a odborné terapie díky 
čemuž jsme klientům poskytovali kvalitní a 
komplexní péči na jednom místě. I když jsme 
počátkem roku bojovali s nedostatkem 
finančních prostředků na provoz sociálních 
služeb, s pomocí finančních půjček členů spolku, 
včasnému proplacení části dotací města Vyškov 
a sponzorům jsme tuto nelehkou situaci zvládli a 
fungovali bez omezení provozu.  
Hernu, kde probíhá většina odborných terapií, se 
nám podařilo, díky příspěvkům různých 
nadačních fondů, dovybavit novými 
pomůckami, např. rehabilitačními válci, velkými 
hracími molitanovými kostkami a pěnovými 
podložkami s tzv. pěnovými nudlemi, které slouží 
k rozvoji motoriky, koordinace pohybů, fantazie, 
představivosti, rozvoji kognice atd. Celkově se 
nám podařilo pořídit řadu dalších motorických a 
pedagogických pomůcek. Sociálně terapeutická 
dílna byla vylepšena o pracovní šicí stůl na 
míru, regály, police a koberec. V rámci snahy o 
ekologický provoz jsme z příspěvků pořídili také 
tři sady šetřičů vody. 
V tomto roce se naší organizaci také podařilo 
získat nový automobil Renaul Kangoo formou 
nájmu 1,-  Kč za rok od firmy KOMPAKT, s.r.o., 
který umožnil rozběhnout terénní sociální práci 
v rámci aktivizačních služeb.  
O progresi organizace a sociálních služeb 
nesporně svědčí i faktický nárůst klientů 
v sociálních službách, kdy zájem je zejména o 
netradiční fakultativní činnosti, poskytované jako 
odborné terapie (zooterapie, fyzioterapie), které 
mají ve spojení se sociálními službami velmi 
efektivní dopad na sociálně – zdravotní stránku 
klientů. 
 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ 

SLUŽBY PRO SENIORY A 

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM 

Vedoucí služby: Helena Zemanová  

Služba je určena všem seniorům a lidem se 
zdravotním postižením, převážně 
z Jihomoravského kraje. Službu poskytujeme 
formou ambulantní a terénní. Vzhledem ke 
zvyšování kvality služby a pro lepší komfort 
klientů je služba poskytována i v kombinaci terén 
/ ambulance, dle aktuální situace klienta. Základní 
činnosti jsou poskytovány bezplatně. Na 
fakultativní činnosti si klienti finančně přispívají, 
ale velkou měrou ji financují také sponzoři a dárci.  
Pro rodiny s handicapovanými dětmi realizujeme 
od roku 2005 letní rekondiční pobyt v přírodě ČM 
vysočiny. V roce 2014 si užilo pobytu ve středisku 
Březejc 28 dětí (fyzioterapie, hiporehabilitace, 
canisterapie a táborový program, poradenství a 
přednášky pro rodiče).  
Jak uživatelé sami konstatují, je pro ně služba 
mimořádně důležitá k zajištění podmínek 
nezávislého způsobu života a začleňování do 
společnosti. V průběhu roku jsme se také snažili 
zvyšovat povědomí o situaci osob se zdravotním 
postižením, o jejich schopnostech a přínosu pro 
společnost. Uspořádali jsme několik seminářů k 
této problematice.  
Stále velký zájem o tuto službu je mezi seniory, 
kteří žijí v pobytových zařízeních. Naše návštěvy 
jim přinášejí spojení s běžným životem mimo 
zařízení, podporují udržení jejich dovedností i 
sebeobslužných schopností, umožňují pozitivní 
zážitky, vzpomínky a přinášejí nové podněty pro 
komunikaci. Pracujeme individuálni i skupinovou 
formou. 
 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ 

SLUŽBY PRO RODINY S 

DĚTMI 

Vedoucí služby: Mgr. Jana Trefilíková  
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je 
poskytována bezplatně ambulantní formou, 
zaměřuje se na práci s celou rodinou. Služba je 
určena všem rodinám s dětmi do 26 let, které 
potřebují podporu, pomoc a poradenství při 
výchově dětí, které mají specifické potřeby 
(poruchy chování, komunikace, učení - dyslexie, 
dysgrafie a další), které potřebují zvýšit 
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sebevědomí, posílit komunikační dovednosti, 
podpořit kladné sebepojetí a lépe se začlenit do 
kolektivu. A v neposlední řadě je určena také 
všem rodinám s dětmi, které mají zdravotní 
handicap a potřebují poradenství a podporu při 
zvládání péče o dítě s postižením nebo rodinám 
s dětmi, které jsou sociálně znevýhodněné a 
potřebují pomoc a podporu při řešení obtížné 
životní situace. Služba obsahuje výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, 
terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování 
práv a oprávněných zájmů. Službu lze využít také 
anonymně. Základní činnosti jsou ve výše 
uvedeném rozsahu poskytovány bezplatně. Na 
fakultativní činnosti klienti finančně přispívají.  
Služba konkrétně nabízí: 

 individuální přístup ke každému klientovi a 
jeho potřebám, problémům, potížím, 
s důrazem na zachování soukromí a 
bezpečného prostředí,  

 sociální poradenství (pomoc při vyřizování 
sociálních dávek, příspěvku na péči, průkazu 
TP/ZTP/ZTP/P a dalších náležitostí, 
doprovod na úřady, podpora při vyřizování 
úředních záležitostí poskytnutí základního 
sociálního poradenství, pomoc při získávání 
finanční podpory na speciální zdravotní 
pomůcky apod.) zahrnující rozbor sociální 
situace a hledání individuálního řešení,  

 individuální spolupráci při řešení 
specifického sociálního nebo zdravotního 
problému dítěte nebo celé rodiny 
(individuální fyzioterapie, canisterapie, 
hiporehabilitace, konzultace se speciálním 
pedagogem nad potížemi při učení, chování, 
komunikaci, nácvik správných vzorců 
chování prostřednictvím hry, orientace 
v novém prostředí, nácvik sebeobsluhy, 
posílení fungování a komunikace rodiny 
apod.),  

 pravidelný denní doprovod dětí a mládeže 
do vzdělávacích a výchovných a sociálních 
zařízení prostřednictvím sociálního auta 
(dopolední a odpolední svoz), které je 
upraveno pro převážení handicapovaných 
osob (nájezdová rampa a pětibodové 
bezpečnostní vázání invalidního vozíku), 

V rámci služby rodiny využily: 

Příměstské tábory pro děti předškolního a 
školního věku - zaměřené na rozvoj 
komunikace, tvořivosti, spolupráci v kolektivu, 
posílení sebevědomí, schopnost respektovat 
pravidla 
17. – 21 2. 2014 Jarní příměstský tábor – 17 dětí 
počet integrovaných dětí - 3 
30.6 – 4. 7. 2014 Letní příměstský tábor – 28 dětí 
počet integrovaných dětí - 4 
14. – 18. 7. 2014 Letní příměstský tábor – 30 dětí 
počet integrovaných dětí - 2 
27. – 29. 10. 2014 Podzimní prázdniny nejen s 
pejsky – 13 dětí počet integrovaných dětí 0 
Minipiafáček - adaptační program před 
nástupem dětí do MŠ 
1. cyklus leden – březen 2 skupiny po 8 dětech 
2. cyklus duben – červen 2 skupiny po 8 dětech 
3. cyklus září – prosinec 2 skupiny po 7 dětech 
Piafáček - volonočasový program pro děti ve 
věku 3-12let. Je zaměřen na kreativní a 
smyslupné využití volného času dětí. Ty jsou 
rozděleny na tři skupiny podle věku (1. skupina 3 
- 4 roky, 2. skupina 4 - 5 let, 3. skupina 6 - 10 let). 
Každá skupina je vedena zkušeným pedagogem, 
který má k dispozici zletilého dobrovolníka. 
V Piafáčku se pravidelně střídá výtvarná a 
kreativní činnost, zajímavé aktivity se psy, herní a 
pohybové aktivity a aktivity s využitím koní. 
V roce 2014 Piafáček navštěvovalo 45 dětí, 
z toho bylo 9 dětí klientem sociální služby. Velké 
díky patří také dobrovolníkům (Kateřině 
Šmoldasové a Anně Pokorné), kteří se 
dlouhodobě a aktivně účastní volnočasového 
programu Piafáček.  
 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

Služba byla podpořena z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost a státního rozpočtu ČR 

Vedoucí služby: RNDr. Jana Turčanová (do 30. 6. 
2015), Marcela Zourková (od 1. 7. 2015) 
Služba byla určena osobám ve věku 16-64 let 
z Vyškovského regionu se sníženou 
soběstačností v základních životních 
dovednostech, které se nacházejí v nepříznivé 
sociální situaci, žijí v sociálně znevýhodňujícím 
prostředí, nebo jsou z důvodu nemoci, 
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  Na rehabilitační pobyt jezdíme pravidelně. Při letošním pobytu jsme 

zaznamenali zlepšení v hrubé motorice. Dcera cvičila pod vedením 

fyzioterapeutky a dospěla k většímu rozsahu pohybu dolních končetin. 

Dokázala se zapojit do táborového programu a vyráběla a malovala 

výrobky, na které je pyšná. Zvládla pracovat i v hlučném prostředí 

spolu s ostatními dětmi. Po terapiích s koňmi a psy byla psychicky 

uvolněná a schopná komunikovat. Služby byly profesionální a pro 

dceru přínosné.                                         matka uživatelky 

                                                     

zdravotního postižení, krizové situace, životních 
návyků nebo jiných důvodů ohroženy sociálním 
vyloučením. Jednalo se o osoby, které nejsou 
samostatně schopné uspokojovat či 
zabezpečovat své základní životní potřeby.  
Službu jsme poskytovali  ambulantně a klienti ji 
mohli čerpat i anonymně.  
Klienti mohli využít kromě podpory sociálního 
pracovníka také konzultace s psychologem, 22 
společných pravidelných setkání k různým 
tématům a aktuálním problémům (komunikace, 
práce s informacemi, řešení různých situací, 
finanční gramotnost, zdravý životní styl.)  
V sociálně rehabilitačním centru KLUBKO jsme 
v roce 2014 připravily kromě pravidelných 
programů – opakování základního trivia (psaní, 
čtení, počítání), nácviku péče o domácnost 
včetně nakupování a vaření, také kurz keramiky – 
10 lekcí, 5 výletů a návštěv kulturních i 
sportovních akcí – solná jeskyně, bowling, 
Slavkov u Brna, apod., realizoval se 3 denní 
pobyt ve Švábenicích. Podařilo se nám dovybavit 
lednicí, konvicí a nádobím cvičnou kuchyňku, kde 
se klienti věnovali 1x týdně vaření pokrmů. 
Tři uživatelé se ve spolupráci s úřadem práce ve 
Vyškově zapojili do programu aktivizačních 
pracovních příležitostí a 3 měsíce se jako 
brigádníci s podporou našich pracovníků 
zdokonalovali v údržbářských a úklidových 
pracích. 
Převážná část nákladů služby byla podpořena 
z projektu „Zajištění vybraných služeb sociální 
prevence v Jihomoravském kraji“, který je 
financován z Evropského sociálního fondu a 
státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ 

DÍLNY   

Vedoucí služby: Kristýna Kresslová (do 31. 5. 
2014), Kristýna Blažková (od 1. 6. 2014) 
Služba vznikla v březnu 2014 a byla určena lidem 
se zdravotním postižením z Vyškova a okolí. 
Jednalo se o osoby s psychiatrickým 
onemocněním, nebo s lehčím až středně těžkým 
tělesným či mentálním postižením ve věku 18 - 
64 let, které mají sníženou soběstačnost a které 
jsou z tohoto důvodu těžce umístitelné na 
otevřeném i chráněném trhu práce. Prostory dílny 
jsme připravovali od roku 2013 a v roce 2014 
proběhly v dílně konečné úpravy a za podpory 
GE Money Bank, Lesů ČR a dalších dárců jsme 
dílnu vybavili. 
U 9 klientů jsme využívali pracovní terapii ke 
zlepšení pracovních dovedností a návyků, 
smysluplného vyplnění volného času a prevenci 
sociálního vyloučení. Kromě zajištění 
stravy/oběda byly všechny aktivity v této službě 
poskytovány bezplatně. Klienti vyráběli drobné 
dekorační a dárkové předměty z textilu, papíru, 
keramiky a dalších výtvarných materiálů. Velký 
zájem byl hlavně o ručně vyrobené textilní 
výrobky – tašky, polštáře, dále svíčky, mýdla a 
soli do koupele. Pro zájemce jsme vyráběli 
keramické medaile a odměny a vánoční balíčky. 
Prodej výrobků jsme zajišťovali s pomocí klientů, 
na trzích, jarmarcích, v „obchůdku“ – upravené 
prostory v sociálně rehabilitačním centru nebo 
v  rámci akcí, které náš spolek pořádal, ale také 
ve spolupráci s obchodem Harmonie ve Vyškově. 
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Martin 11 let - klient ZŠS Blansko – hodnocení pedagoga 

Z pedagogického hlediska soudím, že se u Martina zlepšuje a prodlužuje 

pozornost při práci. Zvládá také lépe komunikovat s cizími lidmi.  

Martina 13 let – klientka IUS – hodnocení klienta 

Myslím, že cvičení mi velmi pomáhá na ruku a že zvládám věci, které 

jsem předtím nezvládala např.: česání nebo čištění zubů pravou rukou. 

V rámci fyzioterapie mě nejvíce baví cvičení na balonu, bosu a 

s činkami. 

                                                     

 

 

PŘEHLED O POČTU KLIENTŮ, POSKYTNUTÝCH 

INTERVENCÍCH A CELKOVÝCH NÁKLADECH NA 

JEDNOTLIVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

 SAS senioři a 
zdravotně 
postižení 

SAS rodiny s 
dětmi 

Sociální 
rehabilitace 

Sociálně 
terapeutické 
dílny 

Počet klientů 230 79 25 9 

Poskytnuté 
intervence 

3 267 5032 1650 885 

Počet pracovníků 
v přímé péči 
(přepočteno na 
úvazky) 

4,24 2,07 3,56 1,79 

Celkové náklady 
na službu 

2 659 333,-  1 509 256,- 2 001 092,-   555 724,- 

 

PLÁNY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH PRO ROK 2015 

V rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi registrujeme vedle ambulantní služby 
také terénní službu, která bude poskytována 
v přirozeném sociálním prostředí rodin. Práce 
bude zaměřena především: 
Výchovné a vzdělávací činnosti: 

 pracovně výchovná činnost s dětmi 

 pracovně výchovná činnost s dospělými, 

například podpora a nácvik rodičovského 

chování včetně vedení hospodaření a 

udržování domácnosti, podpora a nácvik 

sociálních kompetencí v jednání na 

úřadech, školách, školských zařízeních 

 nácvik a upevňování motorických, 

psychických a sociálních schopností a 

dovedností dítěte 

 zajištění podmínek a poskytnutí podpory 

pro přiměřené vzdělávání dětí 
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Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím: 

 doprovázení dětí do školy, školského 

zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a 

doprovázení zpět 

Sociálně terapeutické činnosti: 

 socioterapeutické činnosti, jejichž 

poskytování vede k rozvoji nebo udržení 

osobních a sociálních schopností a 

dovedností podporujících sociální 

začleňování osob 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí: 

 pomoc při obnovení nebo upevnění 

kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 

dalších aktivitách podporujících sociální 

začleňování osob 

 pomoc při vyřizování běžných záležitostí 

Kroužek Šikula 
- volnočasové aktivity pro děti s lehkou a středně 
těžkou mentální retardací. Kroužek je určen 
dětem ve věku 8-15 let s diagnózou lehká a 
středně těžká retardace, kombinované vady či 
hyperaktivita a dále dětem, které jsou schopné 

částečné samostatnosti, komunikují a díky svému 
postižení nejsou přijímány do běžně dostupných 
kroužků a pohybují se méně obratně v různých 
soc. situacích. Náplň kroužku budou tvořit různé 
Výtvarné, hudební, pohybové a komunikační 
aktivity, canisterapie. 

 

 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

Fakultativní činnosti významnou měrou doplňují 
sociálně terapeutické činnosti poskytované 
v rámci sociálních služeb, kdy je fakultativně (za 
úhradu) využita speciální pomůcka, doplněk, při 
čerpání sociální služby. 
Na klienta sociální služby je potřeba nahlížet 
v duchu triády bio - psycho- sociálno. Zejména u 
klientů s opožděným nebo nerovnoměrným 
vývojem i dalším postižením je velmi účinná tzv. 
ucelená rehabilitace. Z tohoto důvodu 
považujeme propojení sociálních služeb a prvků 
z oblasti fyzioterapie a zooterapie za velmi 
důležité.  
Sociální služby, které klientům poskytujeme dle 
zákona o sociálních službách zdarma, můžeme 
na jejich přání doplnit o další odborné terapie a 
činnosti. Základní dotace se na ně již nevztahují, 
proto jsou z naší strany zpoplatněny. Příspěvky 
klientů však jejich finanční náročnost nepokryjí a 
my je můžeme klientům dopřát jen díky podpoře 
z grantů, nadací i příspěvků sponzorů a dárců. 
 

HIPOREHABILITACE 

Hiporehabilitace zahrnuje všechny aktivity a 
terapie, kdy se setkává kůň a člověk se 
zdravotním postižením a kůň je využíván jako 
motivační, výukový a rehabilitační prostředek.  

Ve Sdružení PIAFA realizujeme hiporehabilitaci 
ve všech jejích formách:  

 hipoterapie – fyzioterapie, 

 aktivity s využitím koní – sociální a 
pedagogická práce, 

 psychoterapie pomocí koní, 

 parajezdectví. 
Pokud má být hiporehabilitace odbornou 
terapeutickou metodou je nezbytné, aby ji 
prováděl odborný tým pracovníků (fyzioterapeut, 
vodič koně - jezdec - chovatel koní, cvičitel 
jezdectví, pedagog, pracovník v sociálních 
službách, sociální pracovník, psycholog, logoped 
apod.) ve spolupráci s indikujícím specialistou 
(odborný lékař, pedagogicko  psychologické 
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centrum apod.). Cvičitel popřípadě vodiči koní 
jsou odpovědní za výchovu a přípravu koní pro 
hiporehabilitaci. 
Sdružení má k dispozici 9 koní různých plemen, 
rozdílného temperamentu, tělesné stavby, 
mechaniky pohybu, schopností a dovedností, 
proto můžeme vybrat koně dle přání, požadavků 
a cíle uživatele či jeho zákonného zástupce. Kůň 
je významným motivačním prvkem ke zlepšení 
zdravotního stavu uživatele při individuální i 
skupinové terapii. Největší přínos hiporehabilitace 
spatřujeme v sociálně zdravotní rehabilitaci u 
dětí. 
Koně jsou denně připravováni ve volnosti 
(přirozené partnerství), pod sedlem (drezúra, 
skoky, kavalety) i v terénu tak, aby byli kondičně, 
fyzicky i psychicky připraveni pro výkon 
hiporehabilitace.   
 

CANISTERAPIE 

Canisterapie je metoda využívající pozitivního 
efektu interakce mezi člověkem a psem, přičemž 
jde o psa speciálně vychovaného, připraveného a 
testovaného pro tyto aktivity. Metodu by měl vždy 
aplikovat odborný nebo vhodně proškolený 
pracovník/tým pracovníků.  
Cílová skupina, ke které je směřována, je tak 
tvořena od nejmenších dětí po nejstarší 
spoluobčany. V roce 2013 byla metoda využívána 
např. mateřskými centry zejména pro přivykání 
dětí na kontakt se zvířetem a usměrňování 

podoby tohoto kontaktu do zdravé a bezpečné 
podoby, resp. podpora uvědomění si psa jako 

živého tvora.  Ve velké míře byla tato metoda 
využívána také klienty seniorského věku 
v pobytových zařízeních, kde bylo hlavním cílem 
nabourat klientův stereotyp, poskytnout mu 
kontakt s prostředím mimo pobytové zařízení, 
námět pro komunikaci a motivaci k pohybu. 
Metoda byla úspěšně využita také na pobytových 
akcích pro děti se specifickými potřebami nebo 
zdravotním handicapem a na příměstských 
táborech. Psy tedy využíváme zejména při 
sociální práci s dětmi, dospělými i seniory. Jsou 
však také vhodným rehabilitačním pomocníkem 
fyzioterapeuta nebo výukovým asistentem 
pedagoga.  
V roce 2014 bylo ve Sdružení PIAFA využíváno 
22 psů různých plemen, temperamentu, velikosti, 
zbarvení a osrstění, čímž pokrýváme nejrůznější 
nároky a potřeby klientů. Psi jsou majetkem 
stálých i externích pracovníků, se kterými 
docházejí dle potřeby „do práce“.  
 

FYZIOTERAPIE 

Fyzioterapii poskytujeme v rámci registrace 
nestátního zdravotnického zařízení na obou 
našich pracovištích. Ta jsou vybavena 
rehabilitačními lehátky, přístrojem pro 
elektroléčbu s ultrazvukem, několika přístrojovými 
sety pro magnetoterapii, overbally, gymbally, 
vulkanopaky a dalšími speciálními pomůckami 
pro nácvik jemné a hrubé motoriky. S klienty 
pracujeme individuální i skupinovou formou na 
základě vstupního vyšetření a doporučení 
odborného lékaře. K přednostem naší organizace 
patří ucelená zdravotně sociální péče o uživatele 
s využitím několika alternativních metod 
současně.  
Pro naše klienty nabízíme také možnost 
rehabilitační péče v  jejich domácím prostředí – 
program „fyzioterapie do domu“.  Naše 2 
fyzioterapeutky se stále vzdělávají. Obě 
fyzioterapeutky mají certifikát pracovníka 
v sociálních službách. Na jaře 2014 Ing. Jana 
Podrápská získala osvědčení pro fyzioterapii dětí 
formou Bobath konceptu. Tyto nové zkušenosti a 
znalosti uplatňuje ve fyzioterapii a také 
v hipoterapii. Pro tuto formu fyzioterapie bylo 
nakoupeno mnoho nových pomůcek, které 
pomohou dětem v jejich psychomotorickém 
vývoji. 
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SOCIÁLNÍ AUTO 

Devítimístný mikrobus Fiat DUCATO slouží pro 
každodenní doprovodnou službu při dopravě dětí 
a mládeže z Vyškova a blízkého okolí do 
speciálních vzdělávacích zařízení ve Vyškově 
(Denní stacionář pro osoby se zdravotním 
postižením, ZŠ Osvobození a ZŠ Morávkova, 
Vyškov) a k nám na hiporehabilitaci, canisterapii, 
sociální rehabilitaci a do sociálně terapeutické 
dílny.  

 

Pravidelně tuto službu využívalo 12 klientů. Auto 
však sloužilo také pro přepravu terapeutů a zvířat 
na jednorázové i pobytové akce. 
Mikrobus naše organizace obdržela v roce 2008 
jako dar Nadace Charty 77 prostřednictvím konta 
Bariéry z Fondu Globus. 
Naše organizace dále využívá osobní automobil 
Renault Kangoo KC, který slouží zejména pro 
pravidelnou denní dopravu terapeutů a psů 
k výkonu sociálních služeb, do smluvních zařízení 
v rámci Jihomoravského kraje. Tento automobil 
využíváme od ledna roku 2010 na základě 
Smlouvy o nájmu za 1,-Kč ročně s firmou 
KOMPAKT, s.r.o. 
V roce 2014 jsme opět od firmy KOMPAKT, s.r.o. 
získali do nájmu ve výši 1,- Kč ročně další osobní 
automobil Renault Kangoo, který slouží 
především pro realizaci terénní aktivizační 
sociální služby pro rodiny s dětmi.  

 
 

 

PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ A VÝUKOVÉ 

PROGRAMY 
 

Na základě poptávky základních škol nabízíme 
od roku 1999 programy v oblasti primární 
prevence sociálně patologických jevů. 
Program je vytvořen vždy „na míru“ pro danou 
skupinu dětí/třídu a „problém“. 
Velký zájem mají MŠ, ZŠ a SŠo interaktivní 
výukové programy zaměřené na koně a psy 
(chov a využití zvířat člověkem, prevence 

nevhodného chování dětí ke zvířatům a 
předcházení úrazům způsobeným zvířetem, 
praktické ukázky a pracovní listy vhodné pro 
doplnění školní výuky). 

 Program „Rozumíme psovi I., II.“  
- 323 dětí 

 Program „Koňský slabikář – 150 žáků 

 

INFORMACE A PORADENSTVÍ 
 

Mezi stálé aktivity naší organizace patří podpora 
pro studenty středních, vyšších odborných a 
vysokých škol, jednotlivce i pracovníky jiných 
organizací v  oblasti neziskového sektoru, 
managementu malých organizací, provozu 
sociálně zdravotních služeb i zooterapií. Někteří 
ze studentů se po absolvování krátkodobé či delší 
odborné praxe stávají našimi dobrovolníky a jsou 
velmi schopnými členy našich odborných týmů. 

Veřejnost má největší zájem o základní sociální 
poradenství dle zákona 108/2006 Sb. a o 
základní dluhové poradenství. 
Dlouhodobě spolupracujeme na tvorbě 
komunitního plánu sociálních služeb ve Vyškově 
(triáda) a ředitelka organizace byla předsedkyní 
sociální komise Rady města Vyškova. 
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 
 

Projekt dobrovolnického centra realizujeme od 
roku 2003. Jedná se o možnost pro každého 
jednotlivce zapojit se do našich aktivit a udělat 
něco dobrého pro lidi s handicapem. 
V roce 2014 se do našich aktivit zapojilo 182 
dobrovolníků a odpracovalo 1365 hodin. 
Dobrovolníky využíváme při jednorázových a 
dlouhodobých programech.  
Jednorázové programy: Den otevřených dveří u 

koní, Den koní, Vánoční nadílka ve stáji, Zahradní 

párty se Šamšulou, Drezurní závody, Příměstské 

tábory.  

Dlouhodobé programy: pravidelná spolupráce 

při hiporehabilitaci, pravidelná spolupráce při 

volnočasových aktivitách, pravidelná spolupráce 

v sociálně terapeutické dílně. 

Pořádáme i tzv. firemní dobrovolnické dny, 
které jsou zaměřeny na opravy a úpravy v areálu 
pro hiporehabilitaci. V roce 2014 nám tímto 
způsobem pomohli zástupci firem a společností: 

 Hestego, a.s, Vyškov – 18 osob, 

společně s basketballovým klubem 

Vyškov -13 osob 

 Telefónica 02 – 4 osoby 

 Lear Corporation CR, s.r.o. – 12 osob 

 Dobrovolní hasiči z Lulče - děti 

 
Mezi naše nejvýznamnější dobrovolníky patří: 

 Kateřina Šmoldasová 

 Anna Pokorná 

 Barbora Zourková 

 Eliška Tesařová 

 Lucie Bělohradová 

 zaměstnanci firmy Hestego 

Mimořádného úspěchu se podařilo dosáhnout 
Barboře Zourkové, které se povedlo vyhrát cenu 
Jana Hona. Jedná se o cenu, která je udělována 
mladým lidem od 15 do 25 let za mimořádné 
úspěchy ve studiu, umění či vědě, za výjimečnou 
řemeslnou dovednost či za prokázanou osobní 
statečnost a obětavost ve prospěch jiných. 
Vyhlašuje ji komunitní nadace Tři brány ve 
Vyškově od roku 2005. 
 
Tímto bychom chtěli poděkovat všem 
dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný čas, 
aby nám pomohli při programech a aktivitách. 
Děkujeme! 
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VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Sdružení „Piafa“ ve Vyškově předává své dlouholeté 
zkušenosti z oblasti poskytování sociálních služeb, 
rehabilitace, zooterapií i řízení a financování 
neziskových organizací také formou seminářů. V roce 
2013 jsme získali akreditaci vzdělávací instituce MPSV  
ČR podle zákona č. 108/2003 Sb. O sociálních službách 
a získali jsme také první akreditace pro první připravené 
semináře. V roce 2014 jsme v akreditacích úspěšně 
pokračovali a podařilo se nám přidat další dva semináře, 
tentokrát tematicky zaměřené na hiporehabilitaci a 
sociální služby. 
V roce 2014 proběhly tyto akreditované semináře: 
Aktivizace seniorů v pobytových zařízeních s 
využitím metody canisterapie - 21. 3.2014 (lektorský 
tým: Marcela Zourková, Mgr. Jitka Šabatová) 
Využití canisterapie v sociálních službách -   12. 12. 
2014 (lektorský tým: Mgr. Jitka Šabatová, Mgr. Jana 
Trefilíková) 
Metody hiporehabilitace a individuální plánování se 
zaměřením na děti a mládež 27. 6. 2014 (lektorský 
tým: Jana Podrápská, Ing. Jana Podrápská, Bc. Pavla 
Tobolíková). 
Naše organizace se aktivně podílela, ve spolupráci 
s Centrem pro hipoterapii Mirákl, Praha na přípravě 
akreditovaného vzdělávacího 200 hod. kurzu 
Hipoterapie u DMO pro fyzioterapeuty – v září 2014 
získána akreditace MZ ČR, na realizaci kurzu se 
podílíme.  
Vzdělávání pěstounů 
V roce 2014 proběhly dva cykly vzdělávacích seminářů 
pro pěstouny. Semináře vedli zkušení odborníci z řad 
psychologů, speciálních pedagogů a sociálních 
pracovníků Reagovali jsme tak na požadavek povinného 
vzdělávání pěstounů podle novely zákona č. 359/1999 
Sb. 

1. cyklus – leden – červen 5 seminářů po 4 

hodinách 

2. cyklus – září – prosinec 5 seminářů po 4 

hodinách 

Realizované semináře: 15. 2. 2014 - Dítě a sexualita, 
22. 3. 2014 - Dítě s postižením v PP, 5. 4. 2014 - Dítě s 
poruchami pozornosti a hyperaktivitou, 19. 4. 2014 - 
Práva pěstounských rodin (na co mají rodiny nárok, 
přehled dávek, jak je jejich práce legislativně vymezena), 
10. 5. 2014 – Poruchy chování u dítěte 
11. 10. 2014 - Komunikace v rodině, řešení krizových 
situací v PP, 25. 10. 2014 - Genetika versus výchova u 

dítěte v PP, 8. 11. 2014 - Sociálně patologické jevy a 
dítě v PP, 22. 11. 2014 - Co s dítětem po vyučování 
(volnočasové aktivity), 29. 11. 2014 - Náročná práce 
pěstounů aneb Jak si zachovat jasnou mysl (copingové 
strategie, syndrom vyhoření, atd.) 
Vzdělávacích seminářů se zúčastnilo celkem 19 
pěstounů. 
Služby dětského psychologa a specialisty na 
komunikaci a celkový rozvoj klienta 
V prosinci roku 2014 jsme zahájily pravidelná setkávání 
s dětskou psycholožkou a speciální pedagožkou. 
Konzultace sloužily rodinám s dětmi s různorodými 
potížemi a byly zaměřeny na celkový rozvoj dítěte 
s využitím speciálních technik, speciálně pedagogické 
poradenství ke vzdělávacím programům a formám a 
metodické vedení rodičů.  Služby byly poskytovány 
v sobotu dopoledne 1 x za 14 dní a byly zpoplatněny. 
I v roce 2015 plánujeme tato setkávání 
zprostředkovávat. 
V prosinci proběhly 2 konzultace, zúčastnili se 4 klienti. 

Projekty podpořené úřadem práce 

Dlouhodobá spolupráce s úřadem práce byla v roce 
2014 naplněna u 7 pracovníků: 

 pokračovala podpora z roku 2013 na pozici 
pracovníka v sociálních službách v rámci 
Národního individuálního projektu č. 
CZ.1.04/2.1.00/03.00015 – Vzdělávejte se pro 
růst!, která skončila k 30. 4. 2014, 

 od 2. 6. 2014 do 30. 5. 2015 byla z projektu č. 
CZ. 1.04/2.1.00/70.00068 – Odborné praxe pro 
mladé do 30 let v Jihomoravském kraji, 
podpořena pozice sociálního pedagoga, 

 od 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015 byla z projektu č. 
CZ. 1.04./2.1.00/70.00039 s názvem Práce jako 
pomoc, podpořena pozice aktivizační pracovník 
v sociálních službách, 

 od 15. 9. 2014 do 14. 12. 2014 byly vytvořeny 
za účelem podpory aktivizace uchazečů o 
zaměstnání tři krátkodobé pracovní příležitosti 
(2x uklízeči veřejných prostranství a 1x ostatní 
pomocní pracovníci),  

 od 1. 12. 2014 do 31. 5. 2015 byla podpořena 
z projektu č. CZ.1.04/2.1.00/03.00015 – 
Vzdělávejte se pro růst – pozice sociálního 
pracovníka. 
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Vzdělávací program pro SŠ chovu koní a jezdectví v Kladrubech n.L

V rámci projektu EU OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost Sacramoso 2013-2014 – 
projektu Střední školy chovu koní a jezdectví 
v Kladrubech nad Labem jsme zpracovali pro 

výuku studentů instruktážní video o 
hiporehabilitaci a studenti u nás absolvovali 
praktickou stáž. 

 

 

 

 
 
 

REKONSTRUKCE V AREÁLU 
Koncem roku 2013 jsme zahájili opravu střechy na kryté jízdárně v areálu hiporehabilitace Šafářský 
dvůr  (pronájem od Města Vyškova).  Původním záměrem  byla výměna pouze krytiny, následně, dle 
vyjádření mykologa a statika, bylo nutné řešit výměnu i celého krovu. Práce na opravě byly prováděny 
velmi intenzivně  i počátkem roku 2014,  aby byl zajištěn co nejrychlejší opětovný provoz haly pro zimní 
období, kdy se bez ní neobejdeme. Finanční výdaj na opravu velmi zatížil náš rozpočet a hledání prostředků 
bylo velmi svízelné. Stavební firma Roofman s.r.o. nám vyšla vstříc rozložením platby na několik splátek, 
museli jsme  řešit financování částečně i půjčkou (od členů spolku - bezúročně) a   tato finanční zátěž se 
nám přesunula až do roku 2015. 
Celkové náklady na opravu střechy činí 1 463 353,67 Kč 

 
             

 

 

 

 

 

 

Seminář pro studenty učiliště v NH Kladruby n. L. Odborné seminář e o canisterapii 
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DÁRCI A SPONZOŘI 

 

VAŠSTAV, s.r.o. Brno 
Penti Prefab s.r.o., Ivanovice na Hané 
SCHAUMANN ČR s.r.o., Volyně 
CHOCOGASTRO s.r.o., Pustiměř 
Rakovec, a.s., Velešovice 
European Data Project, s.r.o., Komořany 
Tesco Stores CR, a.s. 
Lear Corporation Czech republic, s.r.o. 
MIKROP Čebín, a.s. 
HESTEGO, a.s., Vyškov 
RENOMIA, a.s., Brno 
GE Money Bank, a.s. 
Hanácká osiva, s.r.o., Ivanovice na Hané 
HASKO, s.r.o., Vyškov 

CAB mineráls, s.r.o., Brno 
Bc. Lenka Břoušková  
– prádelna Manela, Vyškov 
Obec Topolany 
Obec Vážany nad Litavou 
Město Ivanovice na Hané 
Ing. Hana Michlíčková, Vyškov 
Ing. Ivo Bárek, Vyškov, senátor 
Marcela Zourková, Dražovice 
Ing. Vladimír Turčan, Vyškov 
MUDr. Hana Bělohlávková, Vyškov 
Pavel Maršík, Račice – Pístovice, 
Tibor Novodomský, Ústí nad Labem  
Miroslav Marek, Brno

Garden Agency, Vyškov a další... 
JAF HOLZ, s.r.o., Vyškov 

 

Za dlouhodobou spolupráci děkujeme: 

 

MORAVIATISK Vyškov, s.r.o, Pustiměř  
Kompakt, s.r.o., Poděbrady 
HASKO, s.r.o., Vyškov                                                                                                                                                                                                                                                               
Rostěnice a.s 
EUKANUBA Plaček s.r.o., Poděbrady 

AGROS, a.s., Vyškov                                            
Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno 
Ing. Ivo Bárek, Vyškov – senátor                          
MVDr. Jaroslav Kuja, Vyškov  
MVDr. Vlastimil Pospíšil

Janáčkovo divadlo Brno – půjčovna kostýmů  
Jezdecké potřeby – Kalenda, Brno 
ROSTEX Vyškov, s.r.o.  
- JUDr. Marie Kolísková 
Keramika U Kocoura, Prostějov  
- Dana Nováková                  

Ing. Anna Brunclíková  - projekční kancelář 
Bc. Lenka Břoušková – prádelna Manela 
FOTO & PUBLISHING 
- Ing. Dalibor Gregor, Opava 
a mnohým jiným... 

 

 

Poděkování 

 

Sdružení PIAFA děkuje jménem svým i jménem svých klientů všem, kteří podpořili jeho činnost 
v roce 2014. 
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VÝDAJE A PŘÍJMY SDRUŽENÍ PIAFA V ROCE 

2014 

POPIS ÚČTU Celkem (v tis. Kč) 

Dlouhodobý majetek celkem 2 759 

Oprávky celkem 1 109 

Pokladna 18 

Bankovní účty 150 

Závazky a zúčtování celkem 1 000 

NÁKLADY  

Mzdové náklady 3 965 

Zákonné sociální pojištění 1 246 

Spotřeba materiálu 664 

Spotřeba energie 120 

Ostatní služby 2 262 

Členské příspěvky 9 

Náklady na reprezentaci 11 

Opravy a udržování 117 

Odpisy 210 

Ostatní daně a poplatky 7 

Cestovné 6 

Ostatní 64 

VÝDAJE CELKEM 8 681 

PŘÍJMY  

Provozní dotace 5 638 

Tržby z prodeje soc. služeb a z výrobků 2 149 

Přijaté příspěvky včetně darů 454 

Ostatní 150 

PŘÍJMY CELKEM 8 391 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -290 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ PROVOZU  

Dotace MPSV 1 989 

Dotace Jihomoravský kraj sociální odbor 676 

Dotace Jihomoravský kraj odbor zdravotnictví, 
střecha, Piafa ot. rodinám 

180 

Dotace Město Vyškov 690 

Granty Město Vyškov 24 

Dotace Úřad práce 208 

Tržby za služby a prodej zboží 2 162 

Tržby ze služeb v rámci individuálních projektů 
(ESF) 

1 871 

Sponzoři – finanční a materiální dary 368 

Účelové dary, granty, členské příspěvky 160 

Sbírka 63 

ZDROJE CELKEM 8 391 
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ČINNOST SDRUŽENÍ PIAFA VÝZNAMNĚ 

PODPOŘILI 
 

Dotace a nadační příspěvky 
 

                              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KONTAKTUJTE NÁS

Sdružení „Piafa“ ve Vyškově
Kancelář:
Žerotínova 2, 682 01 Vyškov

Žerotínova 2, Vyškov Areál Šafářský dvůr
Cukrovarská 479/3a

POMÁHEJTE S NÁMI
Veřejná sbírka povolena Krajským úřadem Jihomoravského kraje 

dne 30.8. 2013
SpZn:S-JMK/98812/2013/OSP

Číslo sbírkového účtu:
192162791/0600

dar si můžete odečíst ze základu daně z příjmu


