
Sdružení PIAFA  
 

 

 

Děkujeme všem, kteří nás svým hlasovacím žetonem podpořili v TESCU. Souboj organizací, 

pro jejichž projekty a finanční podporu mohla veřejnost hlasovat, byl velmi těsný. I když náš 

projekt vítězství nezískal, vnímáme to jako podporu, poděkování i motivaci pro naší práci. 

 

V červnu slaví svůj svátek všechny děti a také my jsme jim nadělovali dárky. Na tradiční 

Zahradní párty s klaunem Šamšulou (pořádáno od roku 2005) se v pátek 3. června sešlo v parku 

u stadionu 156 dětí převážně z různých mateřských škol. Děti se vydaly po stopách Jeníčka a 

Mařenky a zdolávaly zábavné, ale i náročné úkoly, které nakonec vyústily v zakletí zlé 

čarodějnice z perníkové chaloupky. Za doprovodu svých učitelek si děti procvičily komunikaci, 

koordinaci pohybu, prostorovou orientaci i skupinovou spolupráci. Za svou snahu a odvahu 

získaly hodnotné dary pro svou třídu. Akci podpořili věcnými dary hypermarket TESCO  a 

hračkářství Wiky a za zázemí děkujeme Klubu Bombastik.  Velkými pomocníky nám byli na 

stanovištích s úkoly žáci 8. třídy základní školy Nádražní 5, Vyškov, děkujeme. 

 

Odpoledne jsme zajistili sváteční atraktivní program ještě pro dalších 140 dětí z našich 

partnerských firem TESCO a HESTEGO a.s., počasí přálo a úsměvy dětí byly báječné. 

 

Na základě partnerské spolupráce s organizací Práh – jižní Morava jsme uspořádali v červnu již 

druhý odborný seminář, na téma Vytváření regionálního koordinovaného modelu péče o lidi 

se závažným duševním onemocněním, věnovaný změnám v legislativě, přístupům i metodám 

práce v této oblasti a propojení zdravotních i registrovaných sociálních služeb. Naše organizace 

poskytuje odborné sociální služby lidem s duševním onemocněním již přes 10 let a těší nás, že 

můžeme být součástí nově vytvářeného odborného Centra duševního zdraví na území 

Jihomoravského kraje. Za účast i prvotní spolupráci děkujeme zástupcům policie, lékařů, úřadu 

práce, obcí a měst i dalších organizací. 

Osoby s duševním onemocněním, pečující osoby i další zájemci z řad laické i odborné 

veřejnosti nás mohou kontaktovat a informace i podporu získat na tel. 734 848 047. 

Pracujeme ambulantně i v terénu. 

 

 

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 

Hledáme nové kolegy do pracovního týmu – řidič (B+E), zdravotní sestra, fyzioterapeut.  

 

    Informace na www.piafa.cz nebo na piafa@piafa.cz. 
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