
 Sdružení PIAFA – děje se u nás 

 

V červnu letošního roku jsme realizovali ve Vyškově první dva informační semináře 

k problematice nového pojetí péče o osoby duševně nemocné. Na základě programu 

Ministerstva zdravotnictví ČR přijal Jihomoravský kraj memorandum na podporu těchto 

změn. Sdružení PRÁH z Brna, jako největší poskytovatel služeb pro osoby s duševním 

onemocněním v našem kraji, zahájilo realizaci projektu „Zavádění nových procesů 

v sociálních službách pro lidi s duševním onemocněním“. Regionálním partnerem pro 

Vyškovsko je Sdružení PIAFA.  První setkání subjektů multidisciplinární spolupráce se 

uskuteční 10. 11. 2016 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vyškově. Od 9.30 hod. je 

setkání určeno pro pracovníky měst a obcí, policie, záchranné služby, lékaře a poskytovatele 

sociálních služeb. Od 13.00 hod. je připraveno pro pracovníky středních a dalších škol.  

Program jsme doplnili o setkání s člověkem s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. 

Beseda s autorským čtením z knihy Homopsychotikus je určena široké veřejnosti a 

proběhne 10. 11. od 16.30 hod. v sále Knihovny KD ve Vyškově. 

Informace a přihlášky na socialnipracovnik@piafa.cz., tel. 731 650 731 

 

 

Již rok, realizuje PIAFA díky podpoře Nadace Agrofert preventivní a podpůrný program  

„PIAFA dětem“, který je určen rodinám s dětmi.  Jedná se mimo jiné o odborné služby 

dětského a rodinného psychologa a specialistů na komunikaci (alternativní komunikace 

včetně logopedie pro děti se zdravotním postižením). Pro velký zájem jsme služby nyní 

personálně rozšířili. Individuální setkání probíhají v sobotu dopoledne. Objednání je 

možné na tel. 739 903 732. 

 

 

Odborný akreditovaný (z.108/2006 Sb.) seminář „Canisterapie v sociálních službách“ 

nabízíme nejen pro pracovníky zařízení s provozem sociálních služeb, ale i pro zájemce ze  

školských a zdravotnických zařízení, úřadů, pro pečující osoby a další veřejnost. Seminář se 

koná dne 28. 11. v sídle Sdružení PIAFA ve Vyškově.  

Přihlášky na piafa@piafa.cz, tel. 605 901 722 

 

 

Den otevřených dveří u koní jsme připravili pro rodiče s dětmi na sobotu 12. 11. od 10.00 

hodin v areálu Šafářského dvora (za Kauflandem). Výtvarná dílnička, dovednostní hry, 

činnosti ve stáji a jízda na konících (omezená kapacita). Objednávky na tel. 737 619 207. 

 

Těšíme se na setkání s vámi – www.piafa.cz 
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