PIAFA má nové auto pro denní svozovou službu.
Pravidelně od roku 2003 usedá řidič s asistentkou každé ráno do
mikrobusu speciálně upraveného pro přepravu osob se zdravotním
postižením. Auto se pohybuje po různých cestách a místech mezi
Ivanovicemi, Vyškovem a Rousínovem i Slavkovem a sváží děti do
speciálních škol a dalších zařízení ve Vyškově i dospělé klienty do sociálně terapeutické dílny
nebo na rehabilitaci a volnočasové aktivity do Sdružení PIAFA.
PIAFA získala první svozové vozidlo s podporou Nadace ROS z fondu Pomozte dětem!. Auto
nebylo nové a spolehlivě jezdilo pouze do roku 2008. Nadace Charty 77 - Konto Bariéry ve
spolupráci se Společností Globus ČR poskytla v roce 2008 auto zn. FIAT Ducato zcela nové.
V současné době má již auto naježděno přes 290 tis. km a potřebuje řadu oprav. Slouží
v PIAFĚ také pro přepravu pomůcek a terapeutů i koní a také krmiva a steliva pro koně na
hipoterapii (s přepravníkem na koně). A tak má také již svou hlavní životnost za sebou a pro
spolehlivost svozové služby bylo potřebné zajistit auto nové.
Opět pomohlo Konto Bariéry se Společností Globus ČR a PIAFA získala nový Ford
Tourneo. Globus letos slaví 20. narozeniny a tak také naděloval. Neziskovým
organizacím bylo předáno 28. srpna 2016 v Praze 22 nových mikrobusů za účasti
patronky projektu Lucie Bílé. A ředitelka Sdružení PIAFA byla při tom, jelikož jedno z aut
zamířilo i do Vyškova. Bude však nutné jej dovybavit prvky pro přepravu vozíčkářů.
Tato úprava stojí cca 75 tis. Kč a Město Vyškov ji podpoří formou dotace ze svého
rozpočtu v částce 60 tis. Kč. Zbylou částku i náklady na potahy sedadel a zimní
pneumatiky přidá ještě Konto Bariéry.
Naše poděkování patří nejen Společnosti Globus ČR, ale zejména úžasně milé a pracovité
ženě, ředitelce Nadace Charty 77, paní Boženě Jirků.
Milé setkání s Lucií Bílou bylo i ve znamení předání dárků z terapeutické dílny Sdružení
PIAFA. Získali jsme pro organizaci novou kamarádku, která ihned podepsala polštáře z naší
dílny pro dražbu na Srdíčkovém plese a také ples ještě podpoří svou rukodělnou tvorbou do
tomboly.
www.piafa.cz

