
 Sdružení PIAFA – podpora rodin s dětmi o prázdninách 

 

 Červenec a srpen jsou báječným časem volna pro děti, ale pro rodiče mohou 

být docela tvrdým oříškem ve smyslu „kam s nimi“. Dovolené tolik není, prarodiče také ještě 

pracují, školy jsou zavřené a školky mají provoz omezený. Cena za rodinnou dovolenou a 

tábory pro děti na zbytek prázdnin může být pro mnohé rodiny zapeklitým problémem. 

Řešením jsou příměstské tábory, jejichž nabídka je již docela veliká, programově i cenově. 

Měli jsme obsazeno již v únoru. Připravili jsme si pro rodiče a děti na červenec 3 týdny 

příměstských táborů s denní docházkou od 8 do 15 hodin. Program byl připraven pro 

skupinky dětí ve věku od 3,5 do 15 let. Táborů se účastnily i děti zdravotně znevýhodněné, 

kterým dopomáhali asistenti a dobrovolníci. Ve spolupráci s odborem sociálních věcí Města 

Vyškova se podařilo získat dotaci Jihomoravského kraje pro děti ze sociálně slabých rodin. 

Tábory byly programově laděny na rozvoj dovedností praktických, fyzických i rozumových, 

rozvoj komunikace, spolupráci v kolektivu, správné chování i pozitivní vztah ke zvířatům. 

Poklad se hledal s indiány i piráty. Všeobecně zaměřených táborů se zúčastnilo 61 dětí a 

tábora zaměřeného na jezdectví a péči o koně 23 dětí. 

Na srpen již tradičně (21 let) připravila PIAFA výjezdový rehabilitační pobyt pro rodiny 

s postiženými dětmi (50 dětí). Konal se ve dvou týdenních turnusech v krásné přírodě 

Českomoravské vysočiny, ve středisku Březejc u Velkého Meziříčí. Toto odloučené 

pracoviště brněnské Kociánky skýtá příjemné bezbariérové ubytování s tělocvičnou, bazénem 

a dalšími prostory pro rehabilitaci, včetně canisterapie a hipoterapie. Stěhování je to pro nás 

veliké, odborný personál, koně, psi a spousta dalších pomůcek. Ale přínos pro celé rodiny je 

velký, nejen intenzivní rehabilitace a zážitkový program pro děti s handicapem, ale i sdílení 

problémů a poradenství pro rodiče, s možností pobytu a programu pro zdravé sourozence i 

prarodiče.  

Vše se vydařilo, počasí nám přálo a nezbývá než říci - Léto budiž pochváleno! 

www.piafa.cz 


