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Vážení čtenáři,  
 
návštěvníci naší organizace prostřednictvím této výroční zprávy, 
předkládáme vám závěrečný účet činnosti i hospodaření za rok 2015.  
 
Je tomu již přes 20 let, kdy jsme se rozhodli založit pomáhající 
organizaci a podporovat ty, kteří pomoc potřebují. Ušli jsme již dalekou 
cestu a vykonali mnoho dobré práce.  

 
Z nadšeného snažení dobrovolníků jsme vybudovali stabilní organizaci, 
poskytující odborné služby a programy. Mnoho lidí přispělo k utváření 

jejího charakteru; dobrovolníci, zaměstnanci, dárci, naši klienti i přátelé a návštěvníci, každý dal 
kousek sebe. To považuji pro naši organizaci za velkou devizu a stále nekončící, inspirující a 
utvářející proces, na kterém můžeme stavět i naši budoucnost. 
 
Stále nás ale sužuje každoroční finanční nejistota. Nově nastavený dotační systém není, dle mého 
názoru, ani zcela funkční, ani spravedlivý. Nezohledňuje opravdovou náročnost provozu v různých 
typech služeb s různou mírou podpory a práce pro klienty.  Nepřináší potřebné finance na zajištění 
chodu  služeb,  zejména  v   neziskových  organizacích.  Každoroční  absence   dotací  na   období  
prvního čtvrtletí roku nás nutí hledat půjčky a další nevýhodné možnosti zajištění peněz. Přesto se 
nám daří posilovat kvalitu zázemí i personálu a rozšiřovat nabídku služeb a programů, kterou také 
přizpůsobujeme potřebám regionu a kraje. 
 
Jsme stabilním poskytovatelem sociálních i zdravotních služeb, ambulantních i terénních a 
realizujeme i další programy pro běžné i pěstounské rodiny, děti, dospělé klienty a seniory. Podařilo 
se nám, ve spolupráci s kolegy z Prahy, docílit uznání hipoterapie jako odborné léčebné 
rehabilitační metody u Ministerstva zdravotnictví ČR. Akreditace a otevření vzdělávacího kurzu nás 
posunulo blíže k hrazení této metody zdravotními pojišťovnami. To by mohlo do budoucna přinést 
zlepšení naší finanční stability.   
 
Naše děvčata byla opět úspěšná i ve sportovní jezdecké sezóně. Tyto výsledky přinášejí také vyšší 
kvalitu přípravy pro děti, navštěvující naše jezdecké výcviky a vyšší vzdělanost našich koní. Jsme 
vyhledávaným střediskem praktické výuky pro studenty i další odbornou veřejnost.  
 
Zájem veřejnosti i sponzorů nám velice pomáhá, motivuje i zavazuje nás a každý krůček našich 
klientů kupředu je pro nás naplňující a radostný. Veřejnost podpořila náš benefiční Srdíčkový ples a 
tak mohl vzniknout dobročinný obchůdek Kovárna s prodejem výrobků ze sociálně terapeutické 
dílny. 
 
To vše je dílem celého našeho pracovního týmu a každému z kolegů patří velký dík. 
 
 
 

   Jana Podrápská, ředitelka 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

SDRUŽENÍ „PIAFA“ VE VYŠKOVĚ 

Žerotínova 727/2, 682 01 Vyškov 
IČO:  49408500   
Č. reg. u MV ČR:  10. 11. 1994, II/s-OS/1-
25809/94-R 
Právní forma a typ organizace: spolek, zapsán ve 
spolkovém rejstříku u Krajského soudu pod sp. 
zn. L4975      
Bankovní spojení: 731203514/0600 
www.piafa.cz 
tel.: 515 539 212, 603 813 461         
e-mail: piafa@piafa.cz 
 

ORGÁNY SDRUŽENÍ V ROCE 

2015 

Výbor sdružení: 
Jana Podprápská – předsedkyně 
RNDr. Jana Turčanová – místopředsedkyně 
Marcela Zourková – člen 
PaedDr. Blanka Veškrnová – člen 
Ing. Ivo Kačaba – člen 
Revizní komise: 
Dana Kavková – předsedkyně  
Helena Zemanová – člen 
Mgr. Lenka Obořilová - člen  
 

POSLÁNÍ 

Pomoc a podpora zdravotně postižených či sociálně znevýhodněných osob při zkvalitňování jejich 
života a začleňování do společnosti. 
 

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 
 

Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 
Liga vozíčkářů Brno 
Sdružení Práh Brno 
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel 
sociálních služeb, Kaňka o.p.s., Tábor 
Organizace poskytující registrované sociální 
služby ve Vyškově a Jihomoravském kraji 
Centrum Kociánka Brno – Středisko Březejc 
Dětská jezdecká škola Šemík Řícmanice 
Úsměvy - spolek pro pomoc lidem s Downovým 
syndromem a jejich rodinám, Brno 
Městský úřad Vyškov- sociální odbor 
Městský úřad Bučovice – sociální odbor 
Mateřské centrum Radost Vyškov 
Základní a mateřské školy ve Vyškově a okolí 
fotograf Ing. Dalibor Gregor 
Hřebčín Napajedla  
 
… a mnoho dalších.  
 

ČLENSTVÍ 

APSS ČR - Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb České republiky.  
ČHS -  Česká hiporehabilitační společnost, 
ČJF  -  Česká jezdecká federace 

Spolupráce se státními orgány a veřejnou 
správou. 
 
Sdružení PIAFA 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. 
 

REFERENCE 

Centrum služeb pro seniory Kyjov 
Domov u rybníka Víceměřice 
Domov Horizont Kyjov 
Sociální služby Vyškov, p. o. 
Mateřské centrum Radost, Vyškov 
Mateřské centrum Ivanovický rarášek 
Úsměvy - spolek pro pomoc lidem s Downovým 
syndromem a jejich rodinám, Brno 
MŠ, ZŠ a střední škola Vyškov, příspěvková 
organizace  
Základní škola speciální a Praktická škola Brno, 
Ibsenova 
Základní škola speciální Blansko 
Nemocnice Vyškov, p. o.

 

http://www.piafa.cz/
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY   
- registrované sociální služby 

 Sociální aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi 

 Sociální rehabilitaci 

 Sociálně terapeutické dílny 
 

+ Pověření k sociálně právní ochraně dětí    
      (registrace u Krajského úřadu JMK) 

 
Fakultativní činnosti sociálních služeb:     

 aktivity s využitím koní - hiporehabilitace  

 aktivity se psem – canisterapie 

 fyzioterapie  

 rehabilitační cvičení 

 expresivní terapie  

 pobytové akce  

 sociální auto - svozová služba  
Služby jsou doplňovány také o nejrůznější 
integrační akce, pravidelné kroužk, preventivní 
programy, volnočasové aktivity, tábory apod. 
  
Pracoviště pro ambulantní služby - Vyškov 
1) Bezbariérový moderní objekt (pronájem od 
soukromé firmy) v centru města Vyškova, 
Žerotínova ulice č. 2, s prostory pro Sociálně 
aktivizační služby a Sociální rehabilitaci, 
canisterapie, fyzioterapie. Součástí je 
administrativní zázemí, včetně vybavení pro 
vzdělávání a prezentace. 
 
2) Areál Šafářský dvůr (pronájem od Města 
Vyškova), kde probíhá zejména provoz 
hiporehabilitace. Areál se nachází ve vzdálenosti 
cca 1,5 km od sídla organizace, na Cukrovarské 
ulici č. 479/3a a je vybaven sociálním zázemím, 
venkovní jezdeckou plochou, krytou jízdárnou i 
zázemím pro canisterapii, fyzioterapii a další 
aktivity.  
Zde má také své zázemí terapeutická dílna 
 
Na základě dohody o spolupráci využíváme pro 
naši práci i prostory v jiných zařízeních a 
organizacích.  
 

Pro terénní práci nám slouží mikrobus a 2 
osobní auta. 
 
Terénní služby poskytujeme v přirozeném 
prostředí klientů nebo prostřednictvím svozového 
auta a také v nově zřízeném dobročinném 
obchůdku Kovárna. 
 

- registrované zdravotní služby 

Nestátní zdravotnické zařízení - rehabilitace 
(fyzioterapie s  Bobath konceptem a hipoterapií) 
 

KLIENTY NAŠICH SLUŽEB JSOU 

senioři a lidé se zdravotním postižením či 
dlouhodobým onemocněním;  
rodiny s dětmi do 26 let, u kterých hrozí ohrožení 
vývoje dítěte z důvodu dlouhodobé krizové 
sociální situace; 
osoby ve věku 16 – 64 let se sníženou 
soběstačností v základních životních 
dovednostech nebo osoby, které se nacházejí v 
nepříznivé sociální situaci a jsou ohrožené 
sociálním vyloučením; 
Lidé se zdravotním postižením, jedná se o osoby 
s duševním onemocněním, nebo o osoby 
s lehčím až středně těžkým tělesným či 
mentálním postižením ve věku 18 - 64 let, které 
mají sníženou soběstačnost a které jsou z tohoto 
důvodu těžce umístitelné na otevřeném a 
chráněném trhu práce. 

 

 
 

Informace – aktuality 

www.piafa.cz
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ZAMĚSTNANCI 

Jana Podrápská 
ředitelka sdružení, koordinátor sociálních služeb, 
pracovník v sociálních službách 
RNDr. Jana Turčanová 
projektový manažer, pracovník v sociálních 
službách 
Marcela Zourková 
pracovník v sociálních službách 
Helena Zemanová 
pracovník v sociálních službách 
Jitka Hánělová 
vedoucí sekretariátu, pracovník v sociálních 
službách 
Radka Zálesáková 
administrativní pracovník, účetní 
Mgr. Karin Šmídová 
sociální pracovník 
Mgr. Pavla Zacpalová 
pedagog, sociální pracovník  
Ing. et Bc. Jana Podrápská  
fyzioterapeut, pracovník v sociálních službách 
Bc. Ivana Kingma 
fyzioterapeut, pracovník v sociálních službách 
Lenka Lelková 
pracovník v sociálních službách 
Zdena Ulická 
pracovník v sociálních službách 
Mgr. Jana Trefilíková 
sociální pracovník, speciální pedagog 
Mgr. Lenka Czereová 
sociální pracovník, speciální pedagog 
Mgr. Alena Machalová 
sociální pracovník 
Yveta Limberková 
obslužný pracovník v hiporehabilitaci, 
asistent pedagoga 
Adéla Štulířová 
obslužný pracovník v hiporehabilitaci  
Jiří Němec, DiS.  
sociální pedagog, sociální pracovník  
JUDr. Silvie Opletalová  
pracovník v sociálních službách 
Kateřina Medková, DiS. 
sociální pracovník, pedagogický pracovník 
Petr Stříž  
řidič, údržbář 

Mgr. Tereza Julínková 
sociální pracovník 
Bc. Klára Šrámková 
sociální pracovník 
Monika Parobková 
asistent pedagoga 
Jarmila Březovská 
pracovník v sociálních službách, 
vedoucí nácvikového pracoviště 
Michaela Adamová 
administrativní pracovník,  
pracovník v sociálních službách 
Hana Kočí 
obslužný pracovník v hiporehabilitaci 
 
Externí spolupracovníci: 
Mgr. Jitka Šabatová 
vedoucí sociální pracovník 
PhDr. Jana Veselá, Ph.D. 
služby dětského psychologa, 
lektor vzdělávání v oblasti soc. služeb  
Mgr. Zdeňka Křížová 
služby speciálního pedagoga, 
specialisty na komunikaci 
Mgr. Ondřejka Otevřelová 
psycholog 
Alena Dostálová 
fyzioterapeut 
Jana Horsáková 
fyzioterapeut 
Libor Čech 
správce areálu, řidič, údržbář 
Dana Kavková 
pracovník v soc. službách - canisterapeut  
Anna Pokorná  
asistent canisterapie  
Veronika Brabcová 
obslužný pracovník, hiporehabilitace 
Veronika Veselá 
obslužný pracovník, hiporehabilitace 
Karel Kusák 
Školení BOZP, kontrola dokumentace BOZP 
Lucie Bělohradová 
obslužný pracovník, hiporehabilitace 
Hana Valová 
zpracování projektové žádosti 
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ZVÍŘECÍ POMOCNÍCI 
Pro fakultativní služby a volnočasové 
aktivity jsme v roce 2015 využívali: 

devět koní plemen:  

Český teplokrevník,  
Paint Horse,  
Hafling,  
Kůň lipický,  
Českomoravský belgický kůň 

šestnáct psů plemen: 

Zlatý retrívr  
Labradorský retrívr  
Malý hrubosrstý vendéský basset  
Border collie  
Sheltie  
Rotvajler  
Anglický kokršpaněl

NAŠE AKCE PRO VEŘEJNOST S TRADICÍ 
 

Srdíčkový ples – od roku 2004 

charitativní akce, na jejíž organizaci se 
spolupodílejí vyškovské neziskové organizace, 
výtěžek plesu podpoří vždy vybraný projekt 
konkrétní neziskové organizace (březen). 

Zahradní párty se Šamšulou  

- od roku 2005 

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

Vánoční nadílka ve stáji  

– od roku 2008 

 

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

Den koní – od roku 2009 

zábavný program pro děti i dospělé s ukázkami 
různých aktivit s koňmi a  
doprovodný program pro děti s jízdou na koních 
(červen). 

Den otevřených dveří u koní  

– od roku 2011  

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

AKTIVITY, KTERÉ PŘISPÍVAJÍ K PROPAGACI A 

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

 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, 

 sportovní aktivity v oblasti 

jezdectví – pod Sdružením PIAFA 

působí jezdecký oddíl, 3x ročně 

pořádáme drezurní závody a aktivně 
sportujeme na kolbištích Moravy, 

 prodej výrobků uživatelů služeb, knih a 

rehabilitačních pomůcek, 

 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, výstavy, ples … 
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Dobrovolnické centrum 

                   STRUKTURA ORGANIZACE V ROCE 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ředitelka sdružení 

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 

Sportovní aktivity 

Hiporehabilitace 

Aktivity se psem - 
canisterapie 

Pobytové akce 
 

Fyzioterapie 

Expresivní terapie 

Projektové oddělení 

Administrativa 

Sociální služby 

Sociální auto 

Sociálně terapeutické 
dílny 

Valná hromada 

Výbor sdružení 
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PRŮŘEZ VÝVOJEM ORGANIZACE 
 

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 
hipoterapii“; 

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 hipoterapii (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! - 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;  

2005 – první Zahradní párty 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 – vyšla kniha Canisterapie v teorii a 

praxi, v lednu proběhl její křest v KKD Vyškov, do 
pronájmu jsme získali auto Renault Kangoo pro 
terénní formu poskytování soc. služeb  

2014 – zahájení vzdělávacích cyklů pro 

pěstounské rodiny, dokončení opravy střechy 
jezdecké haly, 
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PŘEHLED AKCÍ A ČINNOSTI V ROCE 2015 
 

Leden: hodnocení roku 2014, plánování, 

uzavírání smluv a účetnictví, 

Únor: Den otevřených dveří u koní - integrační 

akce pro rodiče s dětmi – Šafářský dvůr, Jarní 
prázdniny – příměstský tábor, 

Březen: Benefiční „Srdíčkový ples“, jehož 

výdělek zdvojnásobila Nadace Divoké Husy, Den 
otevřených dveří u koní, 

Duben: Drezurní jezdecké závody – sportovní 

jezdecká akce, Velikonoční nocování u koní  - 
dvoudenní pobyt pro děti v Šafářském dvoře, 
Velikonoční prázdniny s pejsky, Dítě s postižením 
v rodině – celostátní konference u nás, 

Květen: Drezurní závody – sportovní jezdecká 

akce - Šafářský dvůr, Den otevřených dveří u 
koní, 

Červen: Zahradní párty se Šamšulou -  akce 

pro předškolní děti, Den koní – prezentační a 
zábavná akce pro širokou veřejnost -  areál 
Šafářský dvůr,  

Červenec: Příměstské tábory pro děti 

s možností zařazení dětí s omezenými možnostmi 

– pro děti 4 – 15 let, Jezdecký příměstský tábor 
pro děti a mládež- pro děti 7 – 15 let, 

Srpen: Rekondiční pobyt pro rodiny 

s handicapovanými dětmi (2x týden) v DS Březejc 
u Velkého Meziříčí,  

Září: Den otevřených dveří u koní - integrační 

akce pro rodiče s dětmi – Šafářský dvůr, Drezurní 
závody – sportovní jezdecká akce – areál 
Šafářský dvůr,  

Říjen: Podzimní prázdniny nejen s pejsky – pro 

děti 7-13 let, Podzimní nocování s koňmi – pro 
děti 7-14 let,  

Listopad: Dobročinný jarmark - prodej 

výrobků chráněných dílen v KKD Vyškov, 
zahájení certifikovaného kurzu pro fyzioterapeuty  
v hipoterapii, vydání benefičního kalendáře, 

Prosinec: Vánoční nadílka ve stáji - 

předvánoční integrační program pro děti, Vánoční 
jarmark – prodej výrobků chráněných dílen Luleč, 
prodej výrobků a představení sociálních služeb 
na stánku na BVV v Brně.

 

 

SPORTOVNÍ ČINNOST- jezdectví 
 
Vedle práce v hiporehabilitaci potřebují koně 
kvalitní kondiční přípravu, výcvik pro upevňování 
dovedností i poslušnosti a také aktivní odpočinek. 
 
Zajišťuje jim to mimo jiné i sportovní činnost. 
Naše organizace má 5 aktivních jezdkyň, které 
vede v přípravě Ing. Jana Podrápská.  
Správným přístupem lze docílit sportovních 
úspěchů v drezuře u koní různých plemen.  
 
V naší stáji sportují čeští teplokrevníci, Paint 
Horse, hafling i českomoravský belgický kůň a 
všichni minimálně ve stupni obtížnosti L, 
s přípravou na stupeň S. Pravidelně se účastníme  
 
 
 

 
seriálu závodů v rámci Středomoravské jezdecké 
ligy, kdy jsou celoroční výsledky ze všech závodů  
sečteny a vyhodnoceny na velkém galavečeru na 
zámku v Holešově. V roce 2015 získala naše 
děvčata 2. místo v kategorii dětí (Eliška 
Tesařová), 2. a 6. místo v kategorii juniorů 
(Barbora Zourková, Eva Šťastná) a 3. místo 
v kategorii dospělých (Jana Podrápská). 
 
Naše jezdecké lekce dále pravidelně navštěvuje 
35 dětí, které se učí základy sportovního ježdění. 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
Sociální služby v roce 2015 

 
V roce 2015 se nám opět úspěšně dařilo propojit 
aktivizační sociální služby a odborné terapie díky 
čemuž jsme klientům poskytovali kvalitní a 
komplexní péči na jednom místě. I když jsme  
počátkem roku bojovali s nedostatkem 
finančních prostředků na provoz sociálních 
služeb, s pomocí finančních půjček členů spolku, 
včasnému proplacení části dotací města Vyškov 
a sponzorům jsme tuto nelehkou situaci zvládli a 
fungovali bez omezení provozu.  
 
Díky příspěvkům různých nadačních fondů se 
nám dařilo obnovit a pořídit nové pomůcky, 
např. rehabilitační válce, balanční plochy, které 
podporují rozvíjení motoriky a koordinace dětí, 
dětské bezpečnostní helmy a další pomůcky pro 
hiporehabilitaci, světelný panel a mnoho dalších 
interaktivních didaktických pomůcek pro rozvoj 
kognitivních funkcí a smyslových schopností 
klientů.  
 
Podařilo se nám, s podporou Nadace Divoké 
husy, zdvojnásobit výtěžek benefičního 
Srdíčkového plesu a vytvořit prostory 
dobročinného obchůdku Kovárna, kde 
prezentujeme výrobky našich uživatelů a realizuje 
se zde terénní forma služby sociální rehabilitace.  

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ 

SLUŽBY PRO SENIORY A 

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM 

 

Vedoucí služby: Mgr. Tereza Julínková  
 
Služba je určena všem seniorům a lidem se 
zdravotním postižením bez věkového omezení, 
převážně z Jihomoravského kraje. Službu 
poskytujeme formou ambulantní a terénní. 
Základní činnosti jsou poskytovány bezplatně.  
Na fakultativní činnosti si klienti finančně 

přispívají, ale velkou měrou ji financují také 
sponzoři a dárci.  
Pro rodiny s handicapovanými dětmi realizujeme 
od roku 2005 letní rekondiční táborový pobyt 
v přírodě Českomoravské vrchoviny ve středisku 
Březejc. Táborový program Cestování časem si 
užilo celkem 42 dětí se zdravotním postižením. 
Program doplnil rekondiční zaměření na 
fyzioterapii, hiporehabilitaci, canisterapii, 
poradenství a přednášky pro rodiče.  
Jak uživatelé sami konstatují, je pro ně služba 
mimořádně důležitá k zajištění podmínek 
nezávislého způsobu života a začleňování do 
společnosti. V průběhu roku jsme se také snažili 
zvyšovat povědomí o situaci osob se zdravotním 
postižením, o jejich schopnostech a přínosu pro 
společnost.  
Stále velký zájem o tuto službu je mezi seniory, 
kteří žijí v pobytových zařízeních. Aktivizovali 
jsme celkem 49 seniorů, nejstarší z nich byla ve 
věku 92 let. Naše návštěvy jim přinášely spojení 
s běžným životem mimo zařízení, podporovaly 
udržení jejich dovedností i sebeobslužných 
schopností, umožňovaly pozitivní zážitky, 
vzpomínky a také přinášely nové podněty pro 
komunikaci. Poskytovali jsme aktivizaci 
individuálni i skupinovou formou.  
Aktivizaci v kombinaci s metodou aktivit se psem 
využívali pravidelně také pacienti vyškovské 
nemocnice na oddělení dlouhodobě nemocných – 
celkem proběhlo 40 setkání pro 54 pacientů. 
Pro 5 dětí s mentálním postižením jsme otevřeli 
kroužek Šikula. 

 

terénní 

službu 

využilo 

112 

uživatelů 

ambulant

ní službu 

využilo 

86 

uživatelů 
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ 

SLUŽBY PRO RODINY 

S DĚTMI 

 

Vedoucí služby: Mgr. Tereza Julínková  a od 1. 9. 
2015 Mgr. Alena Machalová 
 
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 
byla poskytována bezplatně ambulantní  a od     
1. 1. 2015 i terénní formou. Zaměřovala se na 
práci s celou rodinou a byla určena všem rodinám 
s dětmi do 26 let, které potřebovaly podporu, 
pomoc a poradenství při výchově dětí, které  se 
nacházely v sociální nouzi, řešily obtížnou životní 
situaci, procházely zásadní životní změnou, které 
spolupracovaly s orgány sociálně právní ochrany 
dětí, nebo kde děti měly specifické potřeby 
(poruchy chování, komunikace, učení - dyslexie, 
dysgrafie a další). V neposlední řadě byla určena 
také všem rodinám s dětmi, které měly zdravotní 
handicap a potřebovaly poradenství a podporu při 
zvládání péče o dítě s postižením. Služba 
obsahovala výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, terapeutické činnosti a 
pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.  
Služba konkrétně v roce 2015 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, při vyřizování 
úředních záležitostí  

 základní sociální poradenství a pomoc při 
získávání finanční podpory na speciální 
zdravotní pomůcky nebo při kontaktování na 
další odborníky či služby  

 aktivizaci a motivační rozhovory zahrnující 
rozbor sociální situace a motivace k řešení 

 poradenské rozhovory a hledání 
individuálních způsobů řešení, podporu 
v oblastech finanční gramotnosti  

 podporu a nácviky sociálních dovedností, 
rodičovských dovedností 

 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 
 

V rámci služby rodiny využily: 

 Příměstské tábory pro děti předškolního a 
školního věku v období jarních, letních a             
podzimních prázdnin. 

 Pravidelné adaptační programy pro děti 
před nástupem do školky - Minipiafáček  

 Pravidelné kroužky – Piafáček, Pejskaři, 
Jezdecký kroužek, Kopýtko 

 Letní rekondiční pobyt pro rodiny 
s postiženými dětmi. 

 

 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

Vedoucí služby: Mgr. Karin Šmídová 
 
Služba byla určena osobám ve věku 16-64 let 
z Vyškovského regionu se sníženou 
soběstačností v základních životních 
dovednostech, které se nacházejí v nepříznivé 
sociální situaci, žijí v sociálně znevýhodňujícím 
prostředí, nebo jsou z důvodu nemoci, 
zdravotního postižení, krizové situace, životních 
návyků nebo jiných důvodů ohroženy sociálním 
vyloučením. Jednalo se o osoby, které nejsou 
samostatně schopné uspokojovat či 
zabezpečovat své základní životní potřeby.  

terénní 

službu 

využilo 14 

rodin 

ambulantní 

službu 

využilo 79 

rodin 

terénní  i 

ambulantní 

službu 

využily 4 

rodiny 
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6 osob s 

chronickým 

duševním 
onemocněním 

5 osob s 

jiným 

zdravotním 

postižením 

5 osob s 

mentálním 

postižením  

3 osoby s 

komb. 

postižením 

Službu jsme poskytovali  ambulantně a klienti ji 
mohli čerpat i anonymně.  
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. 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Konkrétně se jednalo o: 

 

 opakování čtení, psaní, orientaci, finanční 
gramotnost v rámci  
 

 vzdělávacího semináře  

 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 
– úklid a drobná údržba 

 klubová setkávání pod vedením 
psychologa  

 tvořivé a výtvarné činnosti jako náplň 
volného času, často řešené jako 
fakultativní činnosti – keramika, 
dramaterapie, aktivity se psem/ 
canisterapie  

 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ 

DÍLNY   

 
Vedoucí služby: Mgr. Karin Šmídová 
 
Služba byla určena lidem se zdravotním 
postižením z Vyškova a okolí. Jednalo se o osoby 
s duševním onemocněním, nebo s lehčím až 
středně těžkým tělesným či mentálním postižením 
ve věku 18 - 64 let, které mají sníženou 
soběstačnost a které jsou z tohoto důvodu těžce 
umístitelné na otevřeném i chráněném trhu práce.  
 U klientů jsme využívali pracovní terapii ke 
zlepšení pracovních dovedností a návyků, 
smysluplného vyplnění volného času a prevenci 
sociálního vyloučení. Kromě pomoci se zajištěním 
stravy/oběda  - celkem 349 obědů, byly všechny 
aktivity v této službě poskytovány bezplatně. 
Uživatelé v roce 2015 strávili ve službě celkem 
3 645 hodin, kdy se věnovali výrobě drobných 
dekoračních a dárkových předmětů z textilu, 
papíru, keramiky a dalších výtvarných materiálů. 
Velký zájem byl hlavně o ručně vyrobené textilní 
výrobky – tašky, polštáře, dále svíčky, mýdla a 
soli do koupele. Pro zájemce jsme vyráběli 
keramické medaile, odměny a vánoční balíčky. 
Podpora pomoc probíhaly také prostřednictvím 
nenáročných manuálních činností jako – úklid, 
jednoduché údržbářské a zahradnické práce, 
pomocné práce ve stájích, prodeji a manipulaci 
se zbožím, sebezdokonalování v sebeobsluze  a 
při zajišťování základní hygieny. 
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V roce 2015 byla služba podpořena v rámci 
projektu „Vybrané služby sociální prevence v 
Jihomoravském kraji“, registrační číslo 
CZ.1.04/3.1.00/05.00081, který je financován 
z Evropského sociálního fondu a státního  
rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

 

PŘEHLED O POČTU KLIENTŮ, POSKYTNUTÝCH 

INTERVENCÍCH A CELKOVÝCH NÁKLADECH NA 

JEDNOTLIVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

 SAS senioři a 
zdravotně 
postižení 

SAS rodiny s 
dětmi 

Sociální 
rehabilitace 

Sociálně 
terapeutické 
dílny 

Počet klientů 188 97 19 15 

Naplnění max. kapacity 75% 97% 47,5% 100% 

Poskytnutá přímá péče                       
( přepočteno na 30 min. 
jednotky) 

9 458 9 719 5 956 6 966 

Poskytnutá přímá peče – 
kontakty do 15 min. 

312 134 103 127 

Využití fondu pracovní doby 
na přímou péči 

51% 58% 57% 71% 

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

4,91 4,34 2,75 2,5575 

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

5,26 4,64 2,8 2,5575 

Celkové náklady na službu 2 426 624,- 2 098 315,- 1 174 427,- 1 032 098,- 

 

4 osoby s 

mentálním 

postižením 

3 osoby s 

chronickým 

duševním 

onemocněním 
3 osoby se 

zdravotním 

postižením 

3 osoby s 

komb. 

postižením 

2 osoby s 

jiným 

zdravotním 

postižením 
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FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 
Fakultativní činnosti významnou měrou doplňují 
sociálně terapeutické činnosti poskytované 
v rámci sociálních služeb, kdy je fakultativně (za 
úhradu) využita speciální pomůcka, doplněk, při 
čerpání sociální služby. 
Na klienta sociální služby je potřeba nahlížet 
v duchu triády bio - psycho- sociálno. Zejména u 
klientů s opožděným nebo nerovnoměrným 
vývojem i dalším postižením je velmi účinná tzv. 
ucelená rehabilitace. Z tohoto důvodu 
považujeme propojení sociálních služeb a prvků 
z oblasti fyzioterapie a zooterapie za velmi 
důležité.  
Sociální služby, které klientům poskytujeme dle 
zákona o sociálních službách zdarma, můžeme 
na jejich přání doplnit o další odborné terapie a 
činnosti. Základní dotace se na ně již nevztahují, 
proto jsou z naší strany zpoplatněny. Příspěvky 
klientů však jejich finanční náročnost nepokryjí a 
my je můžeme klientům dopřát jen díky podpoře 
z grantů, nadací i příspěvků sponzorů a dárců. 

 

HIPOREHABILITACE 

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.  
Ve Sdružení PIAFA realizujeme hiporehabilitaci 
ve všech jejích formách:  

 hipoterapie – fyzioterapie, 

 aktivity s využitím koní – sociální a 
pedagogická práce, 

 psychoterapie pomocí koní, 

 parajezdectví. 
Pokud má být hiporehabilitace odbornou 
terapeutickou metodou je nezbytné, aby ji 
prováděl odborný tým pracovníků (fyzioterapeut, 
vodič koně - jezdec - chovatel koní, cvičitel 
jezdectví, pedagog, pracovník v sociálních 
službách, sociální pracovník, psycholog, logoped 
apod.) ve spolupráci s indikujícím specialistou 
(odborný lékař, pedagogicko  psychologické 
centrum apod.).  

 

CANISTERAPIE 

Canisterapie je metoda využívající pozitivního 
efektu interakce mezi člověkem a psem, přičemž 
jde o psa speciálně vychovaného, připraveného a 
testovaného pro tyto aktivity. Metodu by měl vždy 
aplikovat odborný nebo vhodně proškolený 
pracovník/tým pracovníků.  
Cílová skupina, ke které je směřována, je tak 
tvořena od nejmenších dětí po nejstarší 
spoluobčany.  
zbarvení a osrstění, čímž pokrýváme nejrůznější 
nároky a potřeby klientů. Psi jsou majetkem 
stálých i externích pracovníků, se kterými 
docházejí dle potřeby „do práce“.  
V roce 2015 navštívili naši pracovníci 15 krát 
dětské oddělení vyškovské nemocnice, kde 
dětem umístěným na lůžkovém oddělení zpestřili 
jejich pobyt.  
Pravidelně jsme aktivizovali rodiče s malými dětmi 
v rámci programů pro mateřská centra – 8 krát. 
 

FYZIOTERAPIE 

Fyzioterapii poskytujeme v rámci registrace 
nestátního zdravotnického zařízení na obou 
našich pracovištích. Ta jsou vybavena 
rehabilitačními lehátky, přístrojem pro 
elektroléčbu s ultrazvukem, několika přístrojovými 
sety pro magnetoterapii, overbally, gymbally, 
vulkanopaky 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 přednostem naší organizace 
patří ucelená zdravotně sociální péče o uživatele 
s využitím několika alternativních metod 
současně.  
Pro naše klienty nabízíme také možnost 
rehabilitační péče v  jejich domácím prostředí – 
program „fyzioterapie do domu“.  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. 
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SOCIÁLNÍ AUTO

Devítimístný mikrobus Fiat DUCATO slouží pro 
každodenní doprovodnou službu při dopravě dětí 
a mládeže z Vyškova a blízkého okolí do 
speciálních vzdělávacích zařízení ve Vyškově 
(Denní stacionář pro osoby se zdravotním 
postižením, ZŠ Osvobození a ZŠ Morávkova, 
Vyškov) a k nám na hiporehabilitaci, canisterapii, 
sociální rehabilitaci a do sociálně terapeutické 
dílny. Mikrobus naše organizace obdržela v roce 
2008 jako dar Nadace Charty 77 prostřednictvím  
konta Bariéry z Fondu Globus. 

Pravidelně tuto službu využívalo 12 klientů. Auto 
však sloužilo také pro přepravu terapeutů a zvířat 
na jednorázové i pobytové akce. V roce 2015 
najezdilo celkem ve svozové službě 23 925 km.  
 
Svozovou službu pro klienty z Ivanovic na Hané 
podpořilo Město Ivanovice na Hané. 
 
 
 
 
 

 SAS senioři a 
zdravotně 
postižení 

SAS rodiny s 
dětmi 

Sociální 
rehabilitace 

Mimo sociální 
služby 

Počet jednotek metodou 
hiporehabilitace 

3 644 3 396 0 3 718 

Počet jednotek metodou 
canisterapie 

1003 289 226 1782 

Počet jednotek metodou 
fyzioterapie 

706 623 142 413 

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI  
Aktivity Byly vhodné i pro děti, jež mají omezené možnosti v důsledku zdravotního nebo sociálního 
znevýhodnění, nebo specifických potřeb.
 
Příměstské tábory pro děti předškolního a 
školního věku  
23. – 27. 2. Jarní příměstský tábor – 12 dětí z 
toho integrovaných dětí – 3 
2.- 4. 4. Velikonoční nocování u koní – 16 dětí 
2. - 3. 4. Velikonoční prázdniny s pejsky – 12 dětí, 
z toho integrovaných dětí – 2  
7. – 10. 7. Letní příměstský tábor – 12 dětí  
13. – 17. 7. Letní příměstský tábor – 30 dětí,        
z toho integrovaných dětí – 6 
20. – 24. 7. Letní příměstský tábor – 31 dětí,        
z toho integrovaných dětí – 8 
27.- 31.7. Příměstský tábor s koňmi – 21 dětí, 
z toho integrovaných dětí - 1 
28. – 30. 10. 2014 Podzimní prázdniny s pejsky – 
8 dětí  
28. 30. 10. Podzimní nocování s koňmi – 17 dětí 
Piafáček - volonočasový program pro děti ve 
věku 3-13 let. Nabídka volnočasových aktivit pro 
neorganizované děti, do něhož byly zařazeny děti 

s omezenými možnostmi Zaměření na kreativní a 
smyslupné využití volného času dětí.  
V roce 2014 Piafáček navštěvovalo 44 dětí, 
z toho 3 děti integrované, celkem proběhlo 97 
setkání. Velké díky patří také dobrovolníkům 
Kateřině Šmoldasové a Anně Pokorné za 
dlouhodobou spolupráci. 
Pejskaři – volnočasový program pro 
neorganizované děti ve věku od 8 let – celkem 13 
dětí, do kterého bylo integrováno 1 dítě. Proběhlo 
20 setkání. 
Jezdecký kroužek – pravidelné volnočasové 
aktivity se zaměřením na přípravu koní, práci ve 
stáji, etologii koní a výcvik, celkem 46 dětí z toho 
1 integrované dítě. Proběhlo 70 setkání. 
Šikula – určen pro děti s lehkým až středně 
těžkým mentálním postižením – celkem 5 dětí a 
35 setkání. 
Kopýtko – volnočasový program pro děti ve věku 
4 – 8let – celkem 20 dětí a 35 setkání.
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Volnočasové aktivity byly v roce 2015 v projektu PIAFA – volnočasové aktivity pro děti podpořeny 
Ministerstvem školství  z Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové 
organizace na léta 2011 – 2015, č.j. MŠMT – 12969/2014-3 v programu Podpora vybraných forem práce 
s neorganizovanými dětmi a mládeží a  také z dotace Města Vyškov. 

 

PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ A VÝUKOVÉ 

PROGRAMY  A   STÁŽE 
 

Velký zájem mají MŠ, ZŠ a SŠo interaktivní 
výukové programy zaměřené na koně a psy 
(chov a využití zvířat člověkem, prevence 
nevhodného chování dětí ke zvířatům a 
předcházení úrazům způsobeným zvířetem, 
praktické ukázky a pracovní listy vhodné pro 
doplnění školní výuky). 
 

 Program „Rozumíme psovi I., II.“  
Pro 203 dětí z mateřských škol a 474 dětí 
ze základních škol z Vyškova a okolí. 

 Program „Koňský slabikář – 104 dětí 
z MŠ i prvního stupně ZŽ z Vyškova a 
okolí 

Mezi stálé aktivity naší organizace patří podpora 
pro studenty 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 2015 u nás absolvovalo praxi 27 osob, 
kterým jsme se věnovali celkem 1250 hodin.

 

 

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 
 

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 děkujeme! 
 
V roce 2015 se do našich aktivit zapojilo 61 
dobrovolníků a odpracovalo 1 698,5 hodin. 
S dobrovolníky spolupracujeme při jednorázových 
a dlouhodobých programech.  
Jednorázové programy: Den otevřených dveří u 

koní, Den koní, Vánoční nadílka ve stáji, Zahradní 

párty se Šamšulou, Drezurní závody, Příměstské 

tábory.  

Dlouhodobé programy: pravidelná spolupráce 

při hiporehabilitaci, při volnočasových aktivitách, 

v sociálně terapeutické dílně. 

Firemní dobrovolnické dny: opravy v areálu 

Šafářský dvůr. V roce 2015 nám tímto způsobem 

pomohli zástupci firem a společností: 

 

Hestego, a.s, Vyškov společně 

s basketballovým klubem Vyškov  

34 osob, v počtu 230 hod. 

Lear Corporation CR, s.r.o.  

18 osob, v počtu 84 hod. 

 

Skanska PODEJ RUKU 2015 

2 osoby, v počtu 16 hodin 

 
Mezi naše nejvýznamnější dobrovolníky, kterým 
náleží velké poděkování, patřili v roce 2015: 

 Kateřina Tesařová (Šmoldasová) 

 Eliška Tesařová 

 Lucie Bělohradová 

 Eva Šťastná 

 Anna Pokorná 

 Barbora Zourková 
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PIAFA OTEVŘENÁ RODINÁM 
Cílem projektu, který podpořil Jihomoravský kraj a Město 
Vyškov byla podpora kvalitního rodinného života a 
zlepšení podmínek pro rodiče a společné rodinné 
aktivity. 
 

Konkrétně se jednalo o: 
 

Minipiafáček - adaptační program před nástupem dětí 
do MŠ je určen pro 2 – 4 leté děti a 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 
27 rodin 
1. cyklus leden – březen 2 skupiny po 8  a 10 dětech 
2. cyklus duben – červen 2 skupiny po 8 dětech 
3. cyklus září – prosinec 1 skupina 6 dětí 
 
Služby dětského psychologa a specialisty na 
komunikaci a celkový rozvoj klienta 
Konzultace sloužily rodinám s dětmi s různorodými  
potížemi a byly zaměřeny na celkový rozvoj dítěte 
s využitím speciálních technik, speciálně pedagogické  
poradenství ke vzdělávacím programům a formám a 
metodické vedení rodičů – celkem 83 hodin odborné 
práce.  Služby byly poskytovány v sobotu dopoledne 1 
krát za 14 dní a byly finančně podpořeny z Nadace 
Agrofert. 
 

Vzdělávací semináře pro pečující osoby – pěstouny 
cyklus jedenácti čtyřhodinových seminářů, které byly 
zaměřeny na potřeby dětí v různých situacích a fázích 
života, role pečujících osob, chování dětí, způsobům 
odměn a trestů v rodině, právním otázkám Semináře 
zabezpečovali odborníci z oblastí psychologie, sociálně 
právní oblasti, sociální pracovníci a speciální 
pedagogové, na seminářích se účastnilo od 5 do 12 
rodin. 
 
Odbornou konferenci 
17. 4. proběhla konference na téma – Dítě s postižením 
v rodině – aktuální trendy sociální a zdravotní péče - 25 
účastníků 
 
Volnočasové aktivity pro celou rodinu  

 20.6. a 12.12. integrační akce pro celou rodinu – 
Den koní a Vánoční nadílka ve stáji 

 21.2., 28.3., 30.5., 5.9., 24.10. - zábavná 
dopoledne pro rodiny s dětmi s možností 
svezení na koni. 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  30x. 

Projekty podpořené úřadem práce
Dlouhodobá spolupráce s úřadem práce byla 
v roce 2015 naplněna u 6 pracovníků: 

 pokračovala podpora z roku 2014 na 
pozici sociálního pracovníka v rámci 
Národního individuálního projektu č. 
CZ.1.04/2.1.00/03.00015 – Vzdělávejte 
se pro růst!, která skončila k 31. 5. 2015, 

 pokračovala podpora z roku 2014 do 30. 
5. 2015 z projektu č. 
CZ.1.04/2.1.00/70.00068 – Odborné 
praxe pro mladé do 30 let 
v Jihomoravském kraji, podpořena pozice 
sociálního pedagoga, 

 pokračovala podpora z roku 2014 do 31. 
7. 2015 z regionálního individuálního 
projektu č. CZ.1.04/2.1.00/70.00039 
s názvem „Práce jako pomoc“, 

podpořena pozice aktivizační pracovník 
v sociálních službách, 
od 1. 6. 2015 do 30. 11. 2015 byla 
podpořena z OPLZZ (č. projektu 
CZ.1.04/2.1.00/03.00015  
s názvem: Vzdělávejte se pro růst! pozice  
pracovník v sociálních službách  

 od 1. 9. 2015 do 29. 2. 2016 bylo 
vyhrazeno  společensky účelné pracovní 
místo (asistent  administrativy a 
pracovník v sociálních službách  

 od 1. 12. 2015 do 31. 5. 2016 podpora 
z projektu č. CZ.03.1.8.0.15_121.04774 
Nové pracovní příležitosti – SÚPM, 
financovaného z OP Zaměstnanost – 
pozice pracovník v sociálních službách, 
vedoucí výcvikového pracoviště 
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DÁRCI A SPONZOŘI 

 

 

 

VAŠSTAV, s.r.o. Brno 
Penti Prefab s.r.o., Ivanovice na Hané 
SCHAUMANN ČR s.r.o., Volyně 
CHOCOGASTRO s.r.o., Pustiměř 
European Data Project, s.r.o., Komořany 
Tesco Stores CR, a.s. 
Lear Corporation Czech republic, s.r.o. 
MIKROP Čebín, a.s. 
HESTEGO, a.s., Vyškov 
RENOMIA, a.s., Brno 
GE Money Bank, a.s. 
Hanácká osiva, s.r.o., Ivanovice na Hané 
HASKO, s.r.o., Vyškov 
CAB mineráls, s.r.o., Brno 

Bc. Lenka Břoušková  
– prádelna Manela, Vyškov 
Obec Topolany 
Obec Vážany nad Litavou 
Město Ivanovice na Hané 
SMC Industrial automation, s.r.o. 
Ing. Hana Michlíčková, Vyškov 
Ing. Ivo Bárek, Vyškov, senátor 
Marcela Zourková, Dražovice 
Ing. Vladimír Turčan, Vyškov 
MUDr. Hana Bělohlávková, Vyškov 
Pavel Maršík, Račice – Pístovice, 
Tibor Novodomský, Ústí nad Labem  
Miroslav Marek, Brno

Garden Agency, Vyškov a další... 
JAF HOLZ, s.r.o., Vyškov

 

Za dlouhodobou spolupráci děkujeme 
 

MORAVIATISK Vyškov, s.r.o, Pustiměř  
Kompakt, s.r.o., Poděbrady 
HASKO, s.r.o., Vyškov                                                                                                                                                                                                                                                               
Rostěnice a.s 
EUKANUBA Plaček s.r.o., Poděbrady 

AGROS, a.s., Vyškov                                            
Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno 
Ing. Ivo Bárek, Vyškov – senátor                          
MVDr. Jaroslav Kuja, Vyškov  
MVDr. Vlastimil Pospíšil

Janáčkovo divadlo Brno – půjčovna kostýmů  
Jezdecké potřeby – Kalenda, Brno 
ROSTEX Vyškov, s.r.o.  
- JUDr. Marie Kolísková 
Keramika U Kocoura, Prostějov  
- Dana Nováková                  

Ing. Anna Brunclíková  - projekční kancelář 
Bc. Lenka Břoušková – prádelna Manela 
FOTO & PUBLISHING 
- Ing. Dalibor Gregor, Opava 
a mnohým jiným... 

 

 

Poděkování 
 

Sdružení PIAFA děkuje jménem svým i jménem svých klientů všem, kteří podpořili jeho činnost 
v roce 2015. 
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VÝDAJE A PŘÍJMY SDRUŽENÍ PIAFA V ROCE 

2015 

POPIS ÚČTU Celkem (v tis. Kč) 

Dlouhodobý majetek celkem 2 759 

Oprávky celkem 1 319 

Pokladna 34 

Bankovní účty 292 

NÁKLADY  

Mzdové náklady 4 327 

Zákonné sociální pojištění 1 392 

Spotřeba materiálu 962 

Spotřeba energie 148 

Ostatní služby 2 196 

Členské příspěvky 8  

Náklady na reprezentaci 6 

Opravy a udržování 44  

Odpisy 210 

Ostatní daně a poplatky 9 

Cestovné 5 

Ostatní 56 

VÝDAJE CELKEM 9 363 

PŘÍJMY  

Provozní dotace 6 158 

Tržby z prodeje soc. služeb a z výrobků 2 558 

Přijaté příspěvky včetně darů 533 

Ostatní 286 

PŘÍJMY CELKEM 9 535 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 172 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ PROVOZU  

Dotace MPSV 2 491 

MŠMT 97 

Dotace Jihomoravský kraj sociální odbor 1 168 

Dotace Jihomoravský kraj odbor zdravotnictví, 
STD, Klubovna, Jezdecký oddíl, Piafa rodinám 

279 

Dotace Město Vyškov 920 

Granty Město Vyškov 106 

Dotace Úřad práce 399 

Tržby za služby a prodej zboží 2 696 

Ostatní tržby 121 

Tržby ze služeb v rámci individuálních projektů 
(ESF) 

698 

Sponzoři – finanční a materiální dary 381 

Účelové dary, granty, členské příspěvky 152 

Sbírka 27 

ZDROJE CELKEM 9 535 
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ČINNOST SDRUŽENÍ PIAFA VÝZNAMNĚ 

PODPOŘILI  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

                              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

      

    

    

    

    



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 

 

35 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde nás ve Vyškově najdete 
Sociálně 

rehabilitační 

centrum 

1. Žerotínova 2 

 

 

Areál Šafářský 

dvůr 

2. Cukrovarská 

479/3a 
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