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Vážení čtenáři, příznivci naší organizace, 
 
jako každoročně vydáváme počátkem roku výroční zprávu o činnosti naší organizace  
za rok předcházející, nyní tedy za rok 2017.  
 
Najdete v ní informace o všech námi realizovaných sociálních a zdravotních službách, 
činnostech a programech pro rodiny s dětmi, dospělé osoby i seniory, ale i statistická 
data hovořící o počtech našich klientů a vykonaných jednotkách/intervencích naší 
pomoci a podpory pro zkvalitnění života mnoha jednotlivců i rodin. 

 
Doufám, že na vás z následujících stránek dýchne také nadšení a pracovitost celého našeho týmu, 
vstřícnost pro každého, kdo se na nás obrátí, odhodlání stále bojovat za dotační i sponzorské peníze pro 
služby a programy naší podpory potřebným.  
 
Dělíme se o své poznatky a zkušenosti formou stáží a praxí pro studenty odborných škol, pořádáním 
odborných seminářů pro pracovníky v oborech, kde máme dlouhodobé znalosti a realizujeme kvalifikační 
kurzy pro pracovníky v sociálních službách. Spolupracujeme s mnoha organizacemi na projektech v oblasti 
neziskového sektoru, sociálních služeb i dalších programů. 
 
Děkuji všem spolupracovníkům, dobrovolníkům, donátorům a podporovatelům, za jejich přízeň a spolupráci. 
Jen součinností nás všech, může PIAFA naplňovat své poslání a být podporou mnoha klientům a jejich 
rodinám. 
 
Přeji nám všem příznivé dny roku 2018. 

Jana Podrápská, ředitelka 
            18. května 2018 
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Žerotínova 727/2, Vyškov – Předměstí, 
682 01 Vyškov 1 
 
Právní forma a typ organizace: ústav,  
zapsán v rejstříku ústavů vedeném u Krajského 
soudu v Brně v oddílu U, vložce č.178,  
Bankovní spojení: 731203514/0600 
www.piafa.cz 
tel.: 515 539 212, 603 813 461         
e-mail: piafa@piafa.cz 
 

ORGÁNY zapsaného ústavu 

Zakladatelé: 
Jana Podprápská  a RNDr. Jana Turčanová 
 
Správní rada: 
PaeDr. Blanka Veškrnová – předseda 
Bc. Lenka Břoušková – člen 
Ing. Hana Michlíčková – člen 
 
Revizor: 
Ing. Katarina Stejskalová 

PIAFA Vyškov, z.ú. inspiruje a podporuje zejména osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě 
nepříznivým zdravotním stavem a sociálním znevýhodněním k aktivnímu životu a začleňování do 
společnosti. 
 

Pomoc a podporu zajišťujeme:  

Přátelským, bezpečným a tolerantním prostředím. 

Individuální a empatickou podporou s osobním přístupem a ochotou pomáhat. 

Aktivním přístupem a motivací k řešení problému. 

Fundovaným a odborně připraveným týmem, otevřeností a transparentností. 

Alternativními i tradičními metodami a terapiemi. 

 

 zapojujeme se do fungující sítě sociálních a 
zdravotních služeb a provozujeme činností 
za tímto účelem, 

 zaměřujeme se na výkon sociálně právní 
ochrany dětí, 

 podporujeme osoby z cílových skupin při 
naplňování jejich individuálních potřeb, práv 
a oprávněných zájmů, při obstarávání jejich 
osobních záležitostí a při získávání a 
udržování dovedností důležitých pro 
každodenní život, 

 poskytujeme ambulantních a terénních 
sociální služby a podporujeme pečujících 
osoby, posilujeme zdravé vazby v rodině a v 
komunitě, 

  podporujeme zaměstnávání 
znevýhodněných osob na otevřeném trhu 

práce formou nácvikových, chráněných a 
podporovaných pracovních míst, 

 systematicky pracujeme s dobrovolníky, 
dětmi a mládeží, 

 poskytujeme výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti zaměřené na práci s 
cílovými skupinami, odbornou i laickou 
veřejnost a realizujeme publikační činnosti 
zaměřené na odbornou i laickou veřejnost, 

 spolupracujeme s jinými institucemi, orgány, 
organizacemi, hnutími, fyzickými a 
právnickými osobami, orgány státní správy 
a samosprávy a odbornými platformami, 
které mohou přispět k realizaci našich cílů, 

 

 

http://www.piafa.cz/
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 osoby se zdravotním postižením, znevýhodněním a s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, 
osoby s duševním onemocněním, 

 sociálně znevýhodněné osoby – senioři, osoby a rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením, 
osoby v krizové sociální situaci, pečující osoby, 

 děti a mládež ohrožené negativními jevy, 
 studenti a dobrovolníci, 
 laická a odborná veřejnost 

AMBULANTNÍ SLUŽBY provádíme: 

 v sociálně rehabilitačním centru  

(pronájem od firmy BRAUN Real, Brno) Žerotínova 727/2 ve Vyškově – Předměstí.  
V bezbariérovém moderním objektu v blízkosti centra města jsou kanceláře jednotlivých služeb s výjimkou 
sociálně terapeutické dílny, jednací místnosti a herny, rehabilitační prostory a sídlo organizace s kanceláří 
vedení a pokladnou. 
 

 v areálu Šafářský dvůr  

(pronájem od Města Vyškova), Cukrovarská 479/3a, Vyškov – Město. 
Areál vedle zámecké zahrady je bezbariérový a kromě kanceláře a dílenských prostor sociálně terapeutické 
dílny  č.1 se zde nachází i kontaktní kancelář sociálně terapeutické dílny, dále jsou v areálu multifunkční 
herna a cvičebna, kancelářské a sociální a hygienické zázemí pro personál a pro klienty a plochy pro 
aktivizační činnosti, včetně fakultativních terapií.  
 

 v Obchůdku Kovárna 

(pronájem od firmy Srnamont, s.r.o.) Cukrovarská 8a, Vyškov. 
Bezbariérové prostory dílny č.2 (vedle Kauflandu) jsou dobře dostupné i z dílny č.1., součástí prostor je 
kuchyňka a sociální zázemí. Část prostor je vybavena jako prodejna našich výrobků s odpočinkovým 
koutem, kde mohou klienti v rámci sociální rehabilitace provádět nácviky pracovních dovedností. 
 

 v jiných zařízeních a organizacích 

Na základě dohody o spolupráci využíváme pro naši práci i prostory v jiných zařízeních a organizacích. 
 

TERENNÍ SLUŽBY probíhají: 

v přirozeném prostředí klientů nebo prostřednictvím svozového auta. Při terénních službách využíváme 
služební vozidla  –     2x mikrobus a 2x osobní vozidlo.

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 Sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 Sociální rehabilitace 
 Sociálně terapeutické dílny 
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Fakultativní činnosti 

 aktivity s využitím koní - hiporehabilitace  
 aktivity se psem – canisterapie 
 fyzioterapie 
 rehabilitační cvičení 

 expresivní terapie  
 pobytové akce  
 sociální auto - svozová služba 

Podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí 

Oprávnění se vztahuje na činnosti v tomto rozsahu: 
 

 pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
 poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o 

dítě zdravotně postižené 
 pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu 
 činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku 
 zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti 

 

podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

Nestátní zdravotnické zařízení v oboru fyzioterapie, poskytování rehabilitace s využitím hippoterapie, 
rehabilitace (fyzioterapie s využitím Bobath konceptu a hippoterapie). 

Srdíčkový ples – od roku 2004 

charitativní akce, na jejíž organizaci se původně 
spolupodíleli vyškovské neziskové organizace a 
výtěžek plesu podpořil vždy vybraný projekt 
konkrétní neziskové organizace (březen), od  
r. 2017 jsme jediným pořadatelem akce. 
 

Zahradní party se Šamšulou  

- od roku 2005 

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

Spolupořádání jezdeckých závodů 

- od roku 2011 

3 x ročně spolupořádáme se Stájí PIAFA, z.s. 
jezdecké drezurní závody v areálu Šafářský dvůr. 

 

 

Den otevřených dveří u koní  

- od roku 2011 

Od roku 2017 s novým názvem 

Dny pro rodinu  

integrační akce pro rodiny s dětmi s možností 
nahlédnout do zázemí koňského provozu, svezení 
dětí na koni (čtvrtletně – pravidelná návštěvnost 
cca 70 rodin). 

 

Vánoční nadílka ve stáji  

– od roku 2008 

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

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

 od roku 2014 přibyl také vzdělávací cyklus 
určený pro pečující osoby – pěstouny, 

 v roce 2016 jsme u MPSV akreditovali 160ti 
hodinový kurz Pracovník v sociálních službách 

 

sportovní aktivity v oblasti  

jezdectví  

 spolupracujeme se spolkem Stáj PIAFA, z.s., 
kde působí jezdecký oddíl  

 3x ročně společně spolupořádáme drezurní 
závody a aktivně sportujeme na kolbištích 
Moravy 

prodej  

 nabízíme výrobky uživatelů služeb, jejich 
prodejem částečně financujeme materiál na 
jejich výrobu, v rámci živnostenského oprávnění 
nakupujeme a prodáváme knihy a rehabilitační 
pomůcky, 

 

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 a dny pro rodinu, výstavy, 
ples.

 

 

 Podzim 1994 – vznik organizace, 

započetí budování areálu – V Brňanech 35, 
Vyškov; 

 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 hippoterapii“; 

 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 hippoterapii (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; 

 2001 – účast Květy Úchvatové na 

prvním mezinárodním MČR v paradrezúře, 
ukončen provoz pensionu PIAFA (likvidace 
pronajímatele); 

 2002 - rekordní výtěžek v regionální 

sbírce na konto Pomozte dětem! – výnos 
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;  
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 2005 – první Zahradní party 

se Šamšulou, zahájení komunitního plánování 
sociálních služeb ve Vyškově, projekt 
Podporovaného zaměstnávání ve spolupráci 
s   o. s. Agapo, 
Změna sídla organizace – Žerotínova 2, Vyškov; 

 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 – vydání knihy Canisterapie 

v teorii a praxi, v lednu proběhl její křest v KKD 
Vyškov, do pronájmu jsme získali auto Renault 
Kangoo pro terénní formu poskytování sociálních 
služeb;  

 2014 – zahájení vzdělávacích cyklů 

pro pěstounské rodiny, dokončení opravy střechy 
jezdecké haly, registrace služby sociálně 
terapeutická dílna; 

 2015 – terénní forma služby SAS pro 

rodiny s dětmi, v prosinci založení spolku Stáj 
PIAFA, z.s. ; 

 2016 – transformace spolku na 

zapsaný ústav, dílna č. 2 – obchůdek Kovárna a 
akreditace Kvalifikačního kurzu pracovník 
v sociálních  službách;
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Dobrovolnické centrum 

zapsaného ústavu od 23. 11. 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Ředitelka  

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 

Hiporehabilitace 

Aktivity se psem - 
canisterapie 

Pobytové akce 
 

Fyzioterapie 

Expresivní terapie 

Projektové oddělení 

Administrativa 

Sociální služby 

Sociální auto 

Sociálně terapeutické 
dílny 

Správní rada 

Revizor 
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Leden:  

hodnocení roku 2017, plánování, uzavírání smluv 
a účetnictví, 
14. 1. a 28. 1. odborné poradenství a terapie 
s psychologem a odborníkem na komunikaci. 
28. 1. – seminář pro pěstouny 

Únor:  

18. 2. Den pro rodinu - integrační akce pro rodiče 
s dětmi – Šafářský dvůr,  
11. 2. a 25. 2. odborné poradenství a terapie 
s psychologem a odborníkem na komunikaci, 
18. 2. – seminář pro pěstouny  

Březen:  

10.3. Srdíčkový ples 
11. 3. a 25. 3. odborné poradenství a terapie 
s psychologem a odborníkem na komunikaci, 
13. 3. – 19. 3. Jarní příměstský tábor, 
13. 3. – 19. 3. Jarní příměstský tábor s koňmi, 
18. 3. – seminář pro pěstouny 

Duben:  

1. 4. Den pro rodinu - integrační akce pro rodiče 
s dětmi – Šafářský dvůr,  
7. 4. – 8. 4. nocování Šikula 
22. 4. Drezurní jezdecké závody – spolupráce na 
sportovní jezdecké akci - Šafářský dvůr, 
22. 4. Zahrádkářské trhy Slavkov u Brna – prodej 
výrobků z dílny, 
8. 4. a 22. 4. odborné poradenství a terapie 
s psychologem a odborníkem na komunikaci, 
22. 4. – seminář pro pěstouny 

Květen:  

6. 5. – 7. 5. Drezurní závody – spolupráce na 
sportovní jezdecké akci - Šafářský dvůr,  
6. 5. a 20. 5. odborné poradenství a terapie 
s psychologem a odborníkem na komunikaci, 
13. 5. – seminář pro pěstouny. 
15.5 výlet ke koním z Polní 

Červen:  

2. 6. Zahradní party se Šamšulou -  akce pro 
předškolní děti,  
3. 6. Den dětí Hestego- akce pro děti a rodinné 
příslušníky  

25. 6. Den koní – prezentační a zábavná akce pro 
širokou veřejnost -  areál Šafářský dvůr,  
3. 6. a 17. 6. odborné poradenství a terapie 
s psychologem a odborníkem na komunikaci, 
10. 6. – seminář pro pěstouny. 
24. 6. Den pro rodinu - integrační akce pro rodiče 

Červenec:  

10. - 14. 7., 24. - 28. 7. příměstské tábory pro děti 
s možností zařazení dětí s omezenými 
možnostmi,  
17. - 21. 7. jezdecký příměstský tábor pro děti a 
mládež - pro děti 7 – 15 let 

Srpen:  

6. - 19. 8. rekondiční pobyt pro rodiny 
s handicapovanými dětmi (2x týden) v DS Březejc 
u Velkého Meziříčí, 
28.8 - 1. 9. příměstský tábor Lear  

Září:  

9. 9. – seminář pro pěstouny, 
23. 9. – 24. 9. Drezurní jezdecké závody – 
spolupráce na sportovní jezdecké akci Šafářský 
dvůr 

Říjen:  

7. 10. Den pro rodinu - integrační akce pro rodiče 
s dětmi – Šafářský dvůr,  
14. 10. – seminář pro pěstouny, 
14. 10. a 28. 10. odborné poradenství a terapie 
s psychologem a odborníkem na komunikaci, 
22.10. Canisterapeutické zkoušky, 
26. - 28.10. Podzimní nocování s koňmi – pro děti 
7-14 let, 
26. – 27. 10. Podzimní příměstský tábor pro děti 

Listopad:  

11. 11. a 25. 11. odborné poradenství a terapie 
s psychologem a odborníkem na komunikaci, 
11. 11. seminář pro pěstouny, 
11. – 12. 11. Vzdělávání Mirákl. 

Prosinec:  

9. 12. – seminář pro pěstouny 
9. 12. odborné poradenství a terapie 
s psychologem a odborníkem na komunikaci, 
16. 12. Vánoční nadílka ve stáji - předvánoční 
integrační program pro děti. 
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V roce 2017 se nám opět úspěšně podařilo 
propojit sociální služby a odborné terapie díky 
čemuž jsme klientům poskytovali kvalitní a 
komplexní péči na jednom místě nebo v jejich 
přirozeném prostředí.  
 
Podařilo se  obnovit a pořídit nové technické 
vybavení (počítače, notebook, tablet, mobilní 
telefony, fotoaparát, projekční plátno, hlavní 
server), nové pomůcky – rehabilitační (největší 
z nich kůň Sany byl pořízen z nadačního daru 
Nadace AGROFERT a kůň Admiratio 
z nadačního daru DM drogerie Markt, s.r.o.), 
didaktické (hry, skládačky), komunikačně 
diagnostické (psychologické testy a testové 

soubory). Dařilo se opravovat a zlepšovat 
prostředí na pracovišti v areálu Šafářský dvůr –  
částečná výměna podlah ve stájích 
(zdvojnásobení výtěžku plesu od nadace Divoké 
husy ve výši 60 000,-Kč), oprava 
elektroinstalace a sociálního zázemí.  
S podporou Nadace Siemens se podařilo v 
projektu Voňavá zahrada a dílna upravit část 
areálu Šafářský dvůr, pořídit mobilní 
výsadbové nádoby  a vysadit 194 kusů bylin a 
95 kusů dřevin. 
Byl pořízen nový sedací a úložný nábytek   
(kancelářské židle, sedací dětský nábytek, židle a 
šatní lavice).   
.

 

 
Vedoucí služby:  
Mgr. Tereza Julínková  
 

Služba byla určena: všem seniorům a lidem se zdravotním postižením bez věkového omezení, 
převážně z Jihomoravského kraje.  
 

Službu poskytujeme formou ambulantní a terénní, s klienty pracujeme individuálně a nebo ve skupině. 
Základní činnosti jsou poskytovány bezplatně. Na fakultativní činnosti si klienti finančně přispívají, ale velkou 
měrou ji financují také sponzoři a dárci.  
 

V roce 2017 jsme podpořili celkem 196 klientů, z toho 50 seniorů (osob starších 65 let). Seniorům žijícím 
v pobytových zařízeních přináší sociální služba podpořená metodou canisterapie radostné zážitky, kontakt 
s lidmi mimo zařízení, příležitost popovídat si a zavzpomínat. Pro mnoho osamělých seniorů je kontakt se 
psem jedinou formou blízkého kontaktu a je pro ně obrovskou motivací k pohybu či komunikaci. 
 

Dlouhodobě spolupracujeme s Domovy pro osoby se zdravotním postižením či s Domovem se zvláštním 
režimem. Klientům, kteří zde žijí často mnoho let a mají minimální kontakt s rodinou, přináší sociální služba 
podpořená metodou canisterapie možnost jak aktivně využít volný čas, setkat se s lidmi mimo zařízení, 
procvičit své pohybové či rozumové schopnosti a přispívá tak k jejich pozitivnímu naladění. 
 

Obyvatelé bývalého Penzionu pro důchodce, nyní Domu s byty zvláštního určení pro osoby pobírající 
starobní či invalidní důchod ve Vyškově měli možnost využít sociálně aktivizační službu přímo v domě. 
Pravidelně jednou týdně probíhalo skupinové setkání, senioři procvičovali své pohybové schopnosti, paměť 
a díky Tancům vsedě zažívali radost z tance i přes různá pohybová či zdravotní omezení.  
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Uživatelé hodnotili službu velmi kladně: „Se službou jsem velice spokojená, poznala jsem nové tváře, 
cvičení je úžasné, procvičujeme tělo, paměť i duši. Našla jsem to, co jsem hledala, když jsem vstoupila do 
starobního důchodu.“ 
 
Pro pacienty vyškovské nemocnice na oddělení dlouhodobě nemocných se v roce 2017 podařilo získat 
podporu ze strany města Vyškova a Nadačního fondu Tesco k aktivizaci pacientů s pomocí metody aktivit 
se psem. Celkem 46 pacientů si mohlo opakovaně vyzkoušet  blahodárné účinky psího kamaráda na 
lidskou duši i tělo Přítomnost psa v nemocničním prostředí přinesla radost, nové podněty a získání chuti do 
života.   
 

Ambulantní formu využívají zejména děti a mladí dospělí s mentálním, fyzickým a/nebo kombinovaným 
postižením. Často využívají aktivizaci podpořenou metodou fyzioterapie, hiporehabilitace či canisterapie. 
Podpora probíhá i formou integrace mezi zdravé děti do příměstských táborů. Pracujeme společně zejména 
na zlepšení či udržení jejich motorických schopností, komunikace, sociálních dovedností. Služba jim 
pomáhá překonávat obtíže spojené s jejich omezeními, začleňovat se mezi vrstevníky a zažívat pocity 
uspokojení a radosti. Celkem jsme podpořili 105 uživatelů do 26 let. 
 

Pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením realizujeme od roku 2005 letní rekondiční táborový pobyt 
v přírodě Českomoravské vrchoviny ve středisku Březejc. Táborový program „Divoký západ“ si užilo celkem 
41 dětí se zdravotním postižením. Program doplnilo rekondiční zaměření na fyzioterapii, hiporehabilitaci, 
canisterapii, logoterapii  a poradenství pro rodiče.  
 

Rekondiční pobyt se těší velké oblibě, což dokládá to, že rodiny s dětmi s handicapem využívají sociální 
službu opakovaně: „S čerpáním a průběhem sociální jsme byli velice spokojeni – jako vždy….Dcera se 
snažila komunikovat, měla z toho radost, dařilo se jí to. Více se opírala o nohy při přesunech z vozíku na 
vozík. O něco lépe drží trup, resp. záda. Celý pobyt byl pro nás nejen přínosný, ale také nesmírně příjemný. 
Moc všem děkujeme!“ 
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Aktivity a terapie byly také podpořeny z těchto projektů: 

 Nadace AGROFERT – Terapie nám pomáhají (od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017) 

Pro 38 dospělých osob s mentálním nebo kombinovaným postižením, pro 76 dětí s mentálním nebo 
kombinovaným postižením a pro 45 pečujících osob, v celkové částce 300 000,- Kč 

 Nadační fond J&T – Terapie nám pomáhají (od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017) 

Děti a dospělí se zdravotním postižením – celkem 190 osob, v celkové výši 150 000,- Kč 

 Nadační fond J&T – Terapie nám pomáhají – navazující projekt (od 1. 10. 2017 do 30. 

6. 2018) 
Celkem 200 osob se zdravotním postižením (100 dětí, 60 dospělých, 40 seniorů), v celkové výši 
100 000,- Kč 

 DM drogerie Markt, s.r.o.  – nákup koně Admiratio, ve výši 40 000,-Kč 

 Nadační fond TESCO – projekt Canisterapie v nemocnici, ve výši 30 000,-Kč 

 Život dětem., o.p.s. – nákup infračerveného regeneračního systému Amethyst Bio Mat, ve 

výši 18 755,-Kč 

 Nadace Umění pro zdraví – podpora aktivit seniorů v celkové výši 3 000,- Kč 

 

Vedoucí služby:  
Mgr. Alena Machalová 
 

 
 

Služba byla určena všem rodinám s dětmi do 26 let: které potřebovaly podporu, pomoc a poradenství při 
výchově dětí a fungování rodiny, které se nacházely v sociální nouzi, řešily obtížnou životní situaci, 
procházely zásadní životní změnou, které spolupracovaly s orgány sociálně právní ochrany dětí, a které 
řešily specifické potřeby dětí (poruchy chování, komunikace, učení - dyslexie, dysgrafie a další).  

 

Součástí služby byly výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.  
Služba probíhala ambulantní i terénní formou. Při zajišťování služby v přirozeném prostředí jednotlivých 
rodin strávili pracovníci na cestě 670 hodin. 
 

Hodnocení od klientů: „Se službou máme dlouholetou zkušenost, proto již víme, jak je zde co zavedené – 
vyhovuje nám přístup, respektive výhradně individuální přístup k (Barunce), Barča je zde motivována k větší 
spolupráci a komunikaci, k větší samostatnosti – v rámci možností. Ráda jezdí na týdenní letní pobyty 
s Piafou, má z nich skvělé vzpomínky a moc jí pomáhají v dalším vývoji.“ 
 
Služba konkrétně v roce 2017 podpořila celkem 83 rodin s dětmi a nabízela: 
 
 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  
 asistenci a doprovod na úřady a při vyřizování úředních záležitostí  
 základní sociální poradenství a pomoc při získávání finanční podpory na speciální zdravotní 

pomůcky nebo při kontaktování dalších odborníků či služeb  
 aktivizaci a motivační rozhovory zahrnující rozbor sociální situace a motivace k řešení 
 poradenské rozhovory a hledání individuálních způsobů řešení, včetně podpory v oblastech finanční 

gramotnosti  
 podporu a nácviky sociálních a rodičovských dovedností 
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 pravidelný denní doprovod dětí a mládeže do vzdělávacích, výchovných a sociálních zařízení 
prostřednictvím sociálního auta   

 volnočasové a výukové programy pro děti 
 case management podporující sociální sítě klienta a případové vedení rodiny 
 spolupráci na sanaci rodiny s OSPOD Vyškov, Bučovice a Slavkov u Brna – celkem řešeno 17  

rodin. 
 

V rámci služby rodiny využily:  
 Příměstské tábory pro děti předškolního a školního věku ve školních prázdninách – podporu  

z Jihomoravského kraje pro děti ze sociálně slabých rodin získalo 11 dětí  
 Pravidelné adaptační programy pro děti před nástupem do školky - Minipiafáček  - 15 dětí 
 Integrační aktivity formou kroužků – Piafáček, Artík, Šikula 
 Letní rekondiční pobyt pro rodiny s postiženými dětmi – účastnilo se 21 dětí se ZP 
 Aktivity z programu PAFA otevřená rodinám, jako například psychologické a jiné odborné 

poradenství, semináře, apod.  
 
Rodiny z cílové skupiny byly podpořeny také z těchto projektů: 

 Nadace AGROFERT - PIAFA  pro rodiny s dětmi (od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017) 

Projekt je určen pro 90 rodin s postiženým dítětem, pro 20 rodin, kde je ohrožen vývoj dítěte a 15 
náhradních rodin, celková výše podpory je 150 000,- Kč 

  Nadace AGROFERT - PIAFA  pomáhá rodičům samoživitelům (od 1. 7. 2016 do 30. 6. 

2017) 
Projekt je určen pro rodiče samoživitele – celkem 40 rodin a 60 - 70 dětí, v celkové výši 200 000,- 
Kč 

 Nadace AGROFERT - PIAFA  pro rodiny s dětmi II následný projekt (od 1. 7. 2017 do 

21.3.2018) 
Projekt je určen pro rodiny s dětmi  – celkem 80 rodin s postiženým dítětem, 20-25 rodin v ohrožení 
a 15 náhradních rodin, v celkové výši 150 000,- Kč 

 Grantový program Bertík pomáhá z Nadačního fondu Albert -  PIAFA – 

Bertík pomáhá ( od 1.1.2017 do 31.12.2017) 
Projekt podpořil 58 dětí z 43 rodin, kde byl ohrožen jeho vývoj v důsledku krizové situace , v celkové 
výši 55 000,- Kč 
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Vedoucí služby:  
Bc. Julie Trávníčková do 28. 2. 2017 
Mgr. Iveta Nováková od 1.3.2017 
 

 
Služba byla určena osobám ve věku 16 – 80 let z Vyškovského regionu se sníženou soběstačností 
v základních životních dovednostech, které se nacházely v nepříznivé sociální situaci, žily v sociálně 
znevýhodňujícím prostředí, nebo byly z důvodu chronického onemocnění (převážně duševního 
onemocnění), zdravotního postižení a s tím související krizové situace, životních návyků nebo jiných důvodů 
ohroženy sociálním vyloučením..  
Službu mohli klienti čerpat i anonymně.  
V roce 2017 využilo službu celkem 32 klientů. 
 

Klienti mohli využít kromě podpory sociálního pracovníka také konzultace s psychologem, společných 
pravidelných setkání k různým tématům a aktuálním problémům (komunikace, práce s informacemi, řešení 
různých situací, finanční gramotnost, zdravý životní styl).  
V pravidelných programech, jsme se zaměřovali na udržení a rozvoj sociálních, kognitivních a pracovních 
dovedností a návyků, práci s informacemi, řešení různých situací, finanční gramotnost, zdravý životní styl.  

 
Hodnocení klientů: „Se službou máme dlouholetou zkušenost, proto již víme, jak je zde co zavedené – 

vyhovuje nám přístup, respektive výhradně individuální přístup k (Barunce), Barča je zde motivována k větší 
spolupráci a komunikaci, k větší samostatnosti – v rámci možností. Ráda jezdí na týdenní letní pobyty 
s Piafou, má z nich skvělé vzpomínky a moc jí pomáhají v dalším vývoji.“  
 
 
Konkrétně se jednalo o tyto služby: 
 

 poskytování sociálního poradenství a informací, jež přispívají k řešení situace klientů 
 opakování čtení, psaní, orientace v prostoru a čase  
 zdravý životní styl – ve vzdělávacím semináři a na skupinových aktivitách 
 nakupování a příprava pokrmů 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – nácviky chování v různých situacích, 

využívání dopravních prostředků, výlet do Olomouce, návštěva kina, divadla a turistické a naučné 
výlety do okolí  

 práce s informacemi, komunikační dovednosti – práce s PC 
 pracovní dovednosti a jejich upevňování pro zvládání péče o sebe sama a lepší zapojení do 

společnosti – úklid a drobná údržba, obsluha spotřebičů a běžných zařízení, péče o domácnost, 
samostatný pohyb 

 klubová setkávání pod vedením psychologa  
 pomoc při uplatňování práv, při získávání či udržení zaměstnání, při jednání na úřadech 
 tvořivé a výtvarné činnosti jako náplň volného času, často řešené jako fakultativní činnosti – 

keramika, dramaterapie, aktivity se psem/ canisterapie. 
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Od září 2016 byla služba podpořena v rámci projektu: Zajištění vybraných služeb sociální 

prevence na území Jihomoravského kraje CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207 

 
 

Vedoucí služby:  
Jarmila Březovská 
 

 
 

Služba byla určena lidem se zdravotním postižením z Vyškova a jeho okolí. Vzhledem ke zvýšenému 
zájmu a otevření druhé dílny byla roční kapacita služby v průběhu roku navýšena z 15 na 25 klientů. 
 

V roce 2017 mělo smlouvu o poskytování sociální služby uzavřeno 18 osob, z důvodu   chronického 
onemocnění (převážně  duševního onemocnění)  nebo zdravotního postižení (lehčí až středně těžké tělesné 
či mentální postižení), jež mají sníženou soběstačnost a jsou z tohoto důvodu těžce umístitelné na 
otevřeném či chráněném trhu práce.  
Věková hranice klientů ve službě je 18 - 64 let.  
 
V sociálně terapeutické dílně se s klienty využívala: 

  pracovní terapie, jež vedla ke zlepšení pracovních dovedností, návyků a vyplnění volného času, 
což bylo prevencí k sociálnímu vyloučení a naučení se kooperovat ve skupině. 

 Uživatelé se v roce 2017 zapojili v nabízených jednotlivých blocích a to zejména v: 

 textilní, keramické, voňavé, tvořivé dílně do výroby drobných dekoračních i dárkových předmětů. 
Měli možnost si vyzkoušet tvoření z keramiky textilu, mýdlové hmoty, palmového vosku, soli, papíru 
a dalších výtvarných materiálů. V rámci zviditelnění našich výrobků a aktivit bylo široké veřejnosti 
nabídnuta možnost objednání si daného výrobku na zakázku, což bylo zákazníky kladně přijato a 
využito. Dále se sociálně terapeutická dílna a její uživatelé zapojili a prezentovali na jarních 
prodejních trzích ve Slavkově u Brna a Napoleonských slavnostech ve Slavkově u Brna. Dále se 
v průběhu roku nabízely výrobky našich klientů na akcích, které pořádala PIAFA a v obchůdku 
Kovárna  (vedle Kauflandu). Výnosy z prodeje výrobků činily v r. 2017 93 756,- Kč. Tato částka 
významným způsobem dokryla náklady na zajištění základních činností ve službě (nákup materiálu 
na výrobky, spotřební materiál). 
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Pomoc probíhala i prostřednictvím nenáročných manuálních činností  

  jako je úklid, jednoduché údržbářské a zahradnické práce, pomocné práce ve stájích, 
sebezdokonalování v sebeobsluze a při zajišťování základní hygieny. Veškeré tyto aktivity ve 
službě byly prováděny bezplatně, jen s výjimkou zajištění stravy/oběda a sociálního/svozového 
auta.                             

Od roku 2003 poskytujeme zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a přirozeným sociálním 
prostředím prostřednictvím doprovodu ve svozovém autě. V roce 2016 jsme obdrželi nový devítimístný Ford 
Tourneo  
V roce 2017  využívalo pravidelně svozovou službu 14 osob. 
 
Svozovou službu pro klienty z Ivanovic na Hané částečně podpořilo Město Ivanovice na Hané. 
 
 

(Přepočteno na 30 min. 
jednotky) 

SAS senioři a 
zdravotně 
postižení 

SAS rodiny s 
dětmi 

Sociální 
rehabilitace 

Sociálně 
terapeutické 
dílny 

Počet klientů 196 
Počet rodin:     

83 
32 18 

Z toho:         

Děti do 18 let 96 x x x 

Mládež 18 - 26 let 9 x 5  7 

Dospělí  26 - 64 let 40 x 15  8 

Mladší senioři 65  - 80 let 30 x x x 

Starší senioři nad 81 let 21 x x x 

Naplnění max. kapacity 78% 83% 80% 72% 

Poskytnutá přímá péče (á 30 
min. jednotky) 

8 942 10 361 7364 4300 

Poskytnutá přímá peče – 
kontakty do 15 min. 

83 311 103 0 

Využití fondu pracovní doby na 
přímou péči 

59,6% 66% 41,6 % 52% 
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(Přepočteno na úvazky) 
SAS senioři a 
zdravotně 
postižení 

SAS rodiny s 
dětmi 

Sociální 
rehabilitace 

Sociálně 
terapeutické 
dílny 

pracovníci v přímé péči bez 
zdravotnických pracovníků  

3,823 4,195 4,536 2,22 

z toho, přepočteno na úvazky:         

sociální pracovníci  1,031 1,265 0,552 0,325 

pracovníci v sociálních službách 2,089 1,914 2,871 1,52 

pedagogičtí pracovníci 
(pedagog, speciální pedagog) 

0,708 1,016 0,463 0,375 

další odborní pracovníci 
(psycholog) 

0 0 0,65 0 

pracovníci v přímé péči včetně 
zdravotnických pracovníků 
(přepočteno na úvazky) 

4,123 4,395 4,611 2,22 

Počet všech úvazků pracovníků 
ve službě 

5,629 6,147 6,374 3,255 

Celkové náklady na službu v Kč 2 710 600,- 2 940 256,- 2 883 850,- 1 524 991,- 

 
Sociální služby a základní činnosti dle zákona 108/2006 Sb. a Vyhlášky 550/2006 Sb., poskytujeme 
klientům zdarma. Na jejich přání a podle jejich individuálních potřeb lze tyto služby doplnit o další odborné 
terapie a činnosti – fakultativní služby, které jsou zpoplatněny.  
Příspěvky klientů však jejich finanční náročnost nepokryjí a my je můžeme klientům dopřát jen díky podpoře 
příspěvků a darů z grantů, nadací, nadačních fondů a od sponzorů.  
Cílová skupina, ke které fakultativní činnosti směřovaly, byla tvořena od nejmenších dětí až po nejstarší 
spoluobčany. 

V roce 2017 byly poskytovány tyto fakultativní služby: 

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.  
Hiporehabilitaci jako odbornou terapeutickou metodu prováděl odborný tým pracovníků -fyzioterapeut, vodič 
koně - jezdec - chovatel koní, cvičitel jezdectví, pedagog, pracovník v sociálních službách, sociální 
pracovník, psycholog ve spolupráci s indikujícím specialistou (odborný lékař, pedagogicko  psychologické 
centrum apod.). Hiporehabilitace probíhala celoročně v areálu Šafářský dvůr a na letním rekondičním pobytu 
pro rodiny s dětmi v DS Kociánka v Březejci. 
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Canisterapie je metoda využívající pozitivního efektu interakce mezi člověkem a psem, přičemž jde o psa 
speciálně vychovaného, připraveného a testovaného pro tyto aktivity. Metodu vždy aplikuje odborný nebo 
vhodně proškolený pracovník či tým pracovníků.  
Psí pomocníci byli různých ras s rozdílnými velikostmi,  různých zbarvení a osrstění, čímž pokrýváme 
nejrůznější nároky a potřeby klientů.  
Canisterapii jsme poskytovali ambulantně na pracovištích ve Vyškově a při letním rekondičním pobytu pro 
rodiny s postiženými dětmi v DS Kociánka v Březejci. Docházeli a odjížděli jsme i za klienty do nemocnice 
ve Vyškově, do Centra služeb pro seniory Kyjov, Domova Horizont Kyjov, 
do Sociálních služeb Vyškov, p. o. a do centra sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně 
Chrlicích.  
Psi jsou majetkem stálých i externích pracovníků, se kterými docházejí dle potřeby „do práce“.  

Fyzioterapii poskytujeme také v rámci registrovaného nestátního zdravotnického zařízení, a to na obou 
našich pracovištích ve Vyškově. Pracoviště jsou vybavena rehabilitačními lehátky, přístrojem pro 
elektroléčbu s ultrazvukem, několika přístrojovými sety pro magnetoterapii, overbally, gymbally, 
vulkanopaky, balančními plochami 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 poskytované službě patří ucelená zdravotně sociální péče o uživatele s využitím 
několika alternativních metod současně.  
Klientům jsme nabízeli také možnost rehabilitační péče v  jejich domácím prostředí. Naše dvě 
fyzioterapeutky mají certifikát pracovníka v sociálních službách. Jedna z nich má osvědčení pro fyzioterapii 
dětí formou Bobath koncept vhodném pro děti k rozvoji psychomotoriky . 

 

  
SAS senioři a zdravotně 
postižení 

SAS rodiny s dětmi Sociální rehabilitace 

Počet jednotek 
metodou 
hiporehabilitace 

2 607 1439 4  4 

Počet jednotek 
metodou canisterapie 

1 138 233 129 

Počet jednotek 
metodou fyzioterapie 

403 178 101 

Sociální auto – počet 
podpor 

0 2 306 1 166 

volnočasové aktivity 529 1 620 0 
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Volnočasové činnosti naplňujeme různorodými aktivitami, které mají přinést odpočinek, příjemné zážitky  
a nové kamarády. Aktivity byly vhodné i pro děti, jež mají omezené možnosti v důsledku zdravotního nebo 
sociálního znevýhodnění, nebo specifických potřeb. Volnočasové aktivity jsou zaměřené na uspokojování  
a rozvíjení individuálních potřeb, zájmů a schopností mající velký vliv na rozvoj osobnost. 

Příměstské tábory 

Příměstské tábory jsou výbornou alternativou pro děti, které nechtějí spát daleko od rodičů v klasickém 
táboře a zároveň si chtějí užít stejnou legraci. Program je určen i pro předškoláky a je zaměřen na rozvoj 
koncentrace dětí, komunikaci, tvořivost, spolupráci v kolektivu dětí, posílení sebevědomí a učení se 
respektovat pravidla. Tábor se vždy nese v duchu konkrétního, dětem blízkého tématu. V roce 2017 to byl 
především příběh Noemovy archy a Alchymistická škola císaře Rudolfa II. 
 
13. - 17.3. 2017 Jarní příměstský tábor - 18 dětí z toho 6 integrovaných dětí. 
7.4. - 8.4. 2017 Nocování s kamarády  pro děti se zdravotním postižením– 5 dětí se ZP 
10. - 14. 7. 2017 Letní příměstský tábor – 31 dětí z toho 9 integrovaných. 
24. – 28. 7. 2017 Letní příměstský tábor – 31 dětí z toho 9 integrovaných dětí. 
28 .8 - 1.9. 2017 Letní příměstský tábor – 11 dětí  
26. – 27. 10. 2017 Podzimní příměstský tábor – 12 dětí z toho 2 integrované děti. 

 

Piafáček  

Nabídka volnočasových aktivit pro děti ve věku 3 – 8 let. Program a jeho jednotlivé části mají posílit jejich 
odolnost vůči projevům nežádoucího chování ve společnosti, podpořit sebevědomí a sebeprosazení a 
skupinovou interakci, rozvíjet jejich sociální i emoční inteligenci a preventivně působit proti sociálnímu 
vyloučení. Výtvarné a kreativní činnosti střídají podle stanoveného harmonogramu hry, aktivity se psy i 
koňmi. Skupiny dětí jsou vedeny zkušenými pedagogy. 
V roce 2017 Piafáček navštěvovalo  ve dvou skupinách 19 dětí, z toho 2 děti integrované, celkem 
proběhlo 74 setkání. Velké díky patří také dobrovolníkům Radce Sedlákové a Michaele Novotné. 

 

Šikula  

Kroužek navštěvovaly děti s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, s kombinovanými vadami, 
s poruchou autistického spektra, s ADHD. Byl veden speciálním pedagogem a fyzioterapeutem a zapojilo se 
celkem 8 dětí a proběhlo 37 hodinových setkání. 
 

Klub Artík  

volnočasový program pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, Klubových aktivit se účastnilo 9 dětí 
z Vyškova a okolí. 
 

Volnočasové aktivity byly v roce 2017 podpořeny: 
 Městem Vyškov v projektech PIAFA kroužky pro děti a Piafa – příměstské tábory 
 Nadačním fondem J&T v projektu Terapie nám pomáhají I. a  II. 
 Nadací AGROFERT v projektech PIAFA pro rodiny s dětmi I. a II., PIAFA pomáhá rodinám 

samoživitelů a Terapie nám pomáhají 
 Nadačním fondem Albert  v projektu PIAFA – Bertík pomáhá  
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Interaktivní výukové programy zaměřené: 

 na koně a psy  

Naše programy byly zaměřeny na chov a využití zvířat člověkem, prevenci nevhodného chování dětí ke 
zvířatům a předcházení úrazům způsobeným zvířetem, praktické ukázky a práci doplňující školní výuku. 
Proběhly tyto programy: 

 Interaktivní ukázky s využitím canisterapie – 9 x, ukázek se účastnilo celkem 72 dětí 

 Poznáváme pejsky - program pro děti MŠ – 11 x, programu se účastnilo 271 dětí 

 Program „Koňský slabikář – 92 dětí z MŠ i prvního stupně ZŽ z Vyškova a okolí – 6x 

 Pravidelná spolupráce s dětskou skupinou s využitím aktivit u koní – 33 setkání 
 

 odborné stáže  

Jednalo se o podporu pro studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol, jednotlivce  
i pracovníky jiných organizací v  oblasti neziskového sektoru, managementu malých organizací, provozu 
sociálně zdravotních služeb i zooterapií.  

 V roce 2017 u nás absolvovalo praxi 19 osob, kterým jsme se věnovali celkem 782 hodin. 
 

 akreditované kurzy 

Jednalo se o realizaci Kvalifikačního kurzu  pro pracovníky v sociálních službách, č. akreditace 
2016/1017 – PK v rozsahu 160 vyučovacích hodin, jež proběhl: 

 v termínu 29.4 – 9.6.2017,  absolvovalo 8 účastníků, 

  byl zahájen  23.11. 2017 s plánovaným ukončením  26.1. 2018. 
 
Seminář Aktivizace seniorů v pobytových zařízeních s využitím metody canisterapie,  č. akreditace 
2014/0325-PC/SP/PP, v rozsahu 8 hodin, v termínu 8.12.2017, absolvovalo celkem 18 účástníků. 

 

Projekt dobrovolnického centra realizujeme od roku 2003. Jedná se o možnost pro každého jednotlivce 
zapojit se do našich aktivit a udělat nezištně něco dobrého pro ostatní. 

 

Všem dobrovolníkům tímto děkujeme! 
 
V roce 2017 se do našich aktivit zapojilo:  87 dobrovolníků a odpracovalo 748 hodin. 
 

 Jednorázové programy: Den otevřených dveří u koní, Den pro rodinu, Vánoční nadílka ve stáji, 
Zahradní párty se Šamšulou, Drezurní závody, Příměstské tábory. 

 

 Dlouhodobé programy: pravidelná spolupráce při hiporehabilitaci, pravidelná spolupráce při 
canisterapii, pravidelná spolupráce při volnočasových aktivitách, pravidelná spolupráce 
v socioterapeutické dílně. 

 

 Firemní dobrovolnické dny:  
 Telefonica O2 a. s. ve spolupráci s Nadací O2, HESTEGO a. s. Vyškov, Lear Corporation  
            Czech republic, s. r. o. , Vyškov,  ZŠ Nádražní 5, |Vyškov, Ikea, – 75 osob v počtu  328 hodin. 
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Radka Sedláková 
Eva Wagnerová 
Barbora Jakupčíková 

Lucie Karásková 
Lucie Kudličková 
Anna Zipfel 

Cílem projektu, který podpořilo Město Vyškov, byla podpora kvalitního rodinného života a zlepšení podmínek 
pro rodiče a prorodinné aktivity. Jednalo se o nabídku volnočasových aktivit pro celou rodinu a aktivity 
napomáhající při výchově a péči o děti a při sladění profesního a rodinného života. 

 

Minipiafáček  

Adaptační program pro 2 – 4 leté děti před nástupem dětí do MŠ je zaměřen na všestranný rozvoj dětí 
v oblastech psychomotoriky, kooperace s vrstevníky, sebeobsluhy, osamostatnění se od rodiče a vytvoření 
podmínek pro realizaci rodičovských a profesních plánů rodičů – celkem využilo 19 rodin. Proběhlo 34  150 
minutových setkání.  
 

Služby dětského psychologa a specialisty na komunikaci a celkový rozvoj 

klienta 

Konzultace probíhaly ambulantně v sociálně rehabilitačním centru většinou 2x měsíčně v sobotu a sloužily 
rodinám s dětmi s různorodými potížemi a byly zaměřeny na celkový rozvoj dítěte s využitím speciálních 
technik, speciálně pedagogického a psychologického poradenství ke vzdělávacím programům a metodickému 
vedení rodičů – celkem 166 hodin odborné práce. Podpořeno celkem 28 rodin. Služby byly finančně 
podpořeny z Nadace Agrofert a z Nadačního fondu J&T. 

 

Vzdělávací semináře pro pečující osoby – pěstouny  

Cyklus deseti čtyřhodinových seminářů, které byly zaměřeny na podporu rodin a potřeby dětí. Semináře 
zabezpečovali odborníci z oblastí psychologie, sociálně právní oblasti, sociální pracovníci a speciální 
pedagogové, Možnost účastnit se na některém semináři využilo 21 rodičů.  
  

Volnočasové aktivity pro celou rodinu  

18.2., 1.4., 24.6., 7.10., 16.12. - integrační akce pro celou rodinu – Den pro rodinu a  Vánoční nadílka ve stáji 
Jednotlivých akcí se zúčastnilo od 40 do 80 rodin s dětmi. 
 

Rodičovský klub 

Neformální setkávání rodičů, při kterých docházelo k výměně informací a setkávání s odborníky z různých 
oblastí. Proběhlo celkem  35x. 
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Dlouhodobá spolupráce s Úřadem práce ČR byla v roce 2017 naplněna u 3 pracovníků: 
 od 1.1.2017 do 31.1.2017 podpora na vyhrazené společensky účelné pracovní místo  , 

spolufinancované ze státního rozpočtu a ESF č. PRA-SF-410/2016, pozice ošetřovatel koní, ve výši 
12 562,- Kč, 

 od 1.4.2017 do 30.9.2017 podpora na vyhrazené společensky účelné pracovní místo 
spolufinancované ze státního rozpočtu a ESF č. VYA-SZ-32/2017  - pozice další odborný pracovník, 
ve výši 64 433,- Kč, 

 od 1.9. do 31.12.2017 byla v rámci projektu č. CZ.03.1.48/0.0/15_010/0000042 - Šance pro rodiče 
v Jihomoravském kraji, financovaného z OP Zaměstnanost  a státního rozpočtu č. VYA-JZ-64/2017, 
pozice pracovník v sociálních službách, ve výši 52 000,- Kč. 

 

Centrum služeb pro seniory Kyjov 
Domov Horizont Kyjov 
Sociální služby Vyškov, p. o. 
Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým 
postižením v Brně Chrlicích 
Nemocnice Vyškov, p. o. 
Základní škola speciální a Praktická škola Brno, 
Ibsenova 
Základní škola speciální Blansko 
Mateřské centrum Ivanovický rarášek 
Úsměvy - spolek pro pomoc lidem s Downovým 
syndromem a jejich rodinám, Brno 

MŠ, ZŠ a střední škola Vyškov, příspěvková 
organizace  
Chráněné bydlení Vyškov Habrovanský zámek 
Bambini Vyškov, z.s. 
Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 
Práh Jižní Morava, z.ú. 
Centrum Kociánka Brno – Středisko Březejc 
Základní, mateřské a střední školy ve Vyškově a 
okolí                   
  … a mnoho dalších.  

   

 
APSS ČR - Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb České republiky.  

ČHS -  Česká hiporehabilitační společnost, 
AKS – Asociace komunitních služeb 

PIAFA Vyškov, z.ú. 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. 

 
Kompakt, s.r.o., Poděbrady 
EUKANUBA Plaček s.r.o., Poděbrady 

 
AGROS, a.s., Vyškov                                            
Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno 

Jezdecké potřeby – Kalenda, Brno 
Keramika U Kocoura, Prostějov  
- Dana Nováková                  

  a mnohým jiným… 
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PIAFA Vyškov, z.ú. děkuje jménem svým i jménem svých 

klientů všem, kteří podpořili jeho činnost v roce 2017. 
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DÁRCE neinvestiční dary 

DARY PŘEVEDENÉ 
Z PŘEDCHOZÍHO 
ÚČETNÍHO OBDOBÍ        
(v tis. Kč) 

PŘIJATÉ DARY                
(v tis. Kč) 

DARY PŘEVEDENÉ 
DO 
NÁSLEDUJÍCÍHO 
ÚČETNÍHO OBDOBÍ              
(v tis. Kč) 

Nadace AGROFERT 315 114 36 

Nadační fond TESCO 0 30 0 

Nadační fond J & T 150 32 0 

HESTEGO, a.s. 0 41 0 

Nadace Divoké husy 0 60 0 

Nadační fond Albert 0 55 0 

Fond pomoci Siemens  0 55 0 

Drobní dárci 0 44 0 

Materiální dary 0 132 0 

CELKEM Kč 465 563 36 

DÁRCE investiční dary       

Nadace AGROFERT 80 0 0 

DM drogerie Markt 0 40 0 

Drobní dárci 0 30 0 

CELKEM Kč 80 70 0 

Penti Prefab s.r.o., Ivanovice 
na Hané 
SCHAUMANN ČR s.r.o., 
Volyně 
CHOCOGASTRO s.r.o., 
Pustiměř 
Agro Slováček, s.r.o., Tupesy 
Arema, s.r.o., Brno 
Tesco Stores CR, a.s. 
Lear Corporation Czech 
republic, s.r.o., Vyškov 
MIKROP Čebín, a.s. 
HESTEGO, a.s., Vyškov 

Hanácká osiva, s.r.o., 
Ivanovice na Hané 
CAB mineráls, s.r.o., Brno 
Prádelna Manela, Vyškov 
Rostěnice, a.s., Vyškov 
Respono a.s., Vyškov 
Vynado - Antonín Dostál, 
Brodek u Prostějova 
WIKY , s r.o., Kyjov 
DM drogerie markt, s.r.o., 
Vyškov 
JAF HOLZ, s.r.o., Vyškov 
Synett, s.r.o. Brno 

STAEG Facility, spol.s r.o., 
Vyškov 
Štefanie Hrubá, Vyškov 
OSA – ochranný svaz 
autorský pro práva k dílům 
hudebním, z.s. Praha 
Ing. Tibor Novodomský, Ústí 
nad Labem  
Život dětem, o.p.s. Praha 
Kovošrot a pneuservis 
Vyškov- Pavel Štěpán 
Garden Agency, Vyškov 
a další…
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POPIS ÚČTU Celkem (v tis. Kč) 

Dlouhodobý majetek celkem 3 913 

Oprávky celkem 1 913 

Pokladna 212 

Bankovní účty 645 

NÁKLADY  

Mzdové náklady 6 479 

Zákonné sociální pojištění 2 044 

Spotřeba materiálu 1 449 

Spotřeba energie 151 

Ostatní služby 2 564 

Členské příspěvky 7 

Náklady na reprezentaci 2 

Opravy a udržování 495 

Odpisy 299 

Ostatní daně a poplatky 22 

Cestovné 5 

Prodané zboží 12 

Ostatní 82 

VÝDAJE CELKEM 13 611 

PŘÍJMY  

Provozní dotace 10 080 

Tržby z prodeje soc. služeb a z výrobků 2 199 

Přijaté příspěvky včetně darů 1 028 

Ostatní 308 

PŘÍJMY CELKEM 13 615 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 4 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ PROVOZU  

Dotace MPSV 6 429 

Dotace Jihomoravský kraj sociální odbor 552 

Dotace Jihomoravský kraj, odbor zdravotnictví 168 

Dotace Jihomoravský kraj ostatní 0 

Dotace Město Vyškov 1 383 

Granty Město Vyškov 0 

Dotace Úřad práce 129 

Tržby za služby a prodej výrobků 2 199 

Ostatní tržby 289 

Dotace v rámci individuálních projektů (ESF) 1 419 

Sponzoři – finanční a materiální dary 878 

Účelové dary, granty, členské příspěvky 150 

Tržby z prodeje zboží 19 

ZDROJE CELKEM 13 615 
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