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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.      
 

PIAFA Vyškov, z. ú. 

Žerotínova 727/2, Vyškov – Předměstí, 
682 01 Vyškov 1 
 
Právní forma a typ organizace: ústav,  
zapsán v rejstříku ústavů vedeném u  
Krajského soudu v Brně v oddílu U,  
vložce č.178,  
Bankovní spojení: 4315807309/0800 
 

www.piafa.cz 
tel.: 515 539 212, 603 813 461         
e-mail: piafa@piafa.cz 
 

ORGÁNY zapsaného ústavu 

Zakladatelé: 
Jana Podprápská  a RNDr. Jana Turčanová 
 
Správní rada: 
PaeDr. Blanka Veškrnová – předseda 
Bc. Lenka Břoušková – člen 
Ing. Hana Michlíčková – člen 
 
Revizor: 
Ing. Katarina Stejskalová 
 
Ředitel: Jana Podrápská 
 
 

 
PIAFA Vyškov, z.ú. inspiruje a podporuje zejména osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě 
nepříznivým zdravotním stavem a sociálním znevýhodněním k aktivnímu životu a začleňování do 
společnosti. 
 

Pomoc a podporu zajišťujeme:  

Přátelským, bezpečným a tolerantním prostředím 

Individuální a empatickou podporou s osobním přístupem a ochotou pomáhat 

Aktivním přístupem a motivací k řešení problému 

Fundovaným a odborně připraveným týmem, otevřeností a transparentností 

Alternativními i tradičními metodami a terapiemi 

http://www.piafa.cz/
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 osoby se zdravotním postižením, znevýhodněním a s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, 
osoby s duševním onemocněním, senioři 

 osoby v krizové sociální situaci, 
 rodiny s dětmi do 26 let ohrožené sociálním vyloučením,   
 děti a mládež ohrožené negativními jevy, 
 pečující osoby a rodiče pěstouni, 
 studenti a dobrovolníci, 
 laická a odborná veřejnost 

 
 

 AMBULANTNÍ SLUŽBY 

 TERÉNNÍ SLUŽBY 

 

 

AMBULANTNÍ SLUŽBY provádíme: 

 

 v sociálně rehabilitačním centru  

Žerotínova 727/2 ve Vyškově – Předměstí).  
V bezbariérovém moderním objektu v blízkosti centra města jsou kanceláře jednotlivých služeb s výjimkou 
sociálně terapeutické dílny, jednací místnosti a herny, rehabilitační prostory a sídlo organizace s kanceláří 
vedení a pokladnou. 
 

 v areálu Šafářský dvůr (Jízdárna za Kauflandem) 

Cukrovarská 479/3a, Vyškov – Město. 
Areál vedle zámecké zahrady je bezbariérový a kromě kanceláře a dílenských prostor sociálně  
terapeutické dílny se zde nachází multifunkční herna a cvičebna, kancelářské a sociální zázemí pro 
personál a pro klienty a plochy pro aktivizační činnosti, včetně fakultativních terapií.  
Na základě dohody o spolupráci využíváme pro naši práci i prostory v jiných zařízeních a organizacích.  
 

 Dobročinný obchůdek KOVÁRNA (u Kauflandu) 

Cukrovarská 8a, Vyškov – Město. Nácvikové pracoviště sociálně-terapeutické dílny.  

 

TERENNÍ SLUŽBY probíhají: 

 

 v přirozeném prostředí klientů (doma) nebo prostřednictvím svozového auta.  
Při terénních službách využíváme služební vozidla  –  2x mikrobus a 2x osobní vozidlo.
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Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 Sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 Sociální rehabilitace 
 Sociálně terapeutické dílny 

 

Fakultativní činnosti 

 aktivity s využitím koní - hiporehabilitace  
 aktivity se psem – canisterapie 
 fyzioterapie 
 rehabilitační cvičení 

 expresivní terapie  
 pobytové akce  
 sociální auto - svozová služba  

 
 
 

 

 

Podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí 

Oprávnění se vztahuje na činnosti v tomto rozsahu: 
 

 pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
 poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o 

dítě zdravotně postižené 
 pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu 
 činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku 
 zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti 

 
 
 

 

Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

Nestátní zdravotnické zařízení v oboru rehabilitace (fyzioterapie s využitím Bobath konceptu a dalších 
metod + hippoterapie). 
Služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Náklady na provoz jsou hrazeny z dotací, grantů 
nadací, podpory dárců a příspěvků klientů.
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naleznete také na našich stránkách 
 

www.piafa.cz   facebook
 

CHCETE-LI NAŠI ČINNOST PODPOŘIT, můžete touto formou:  

 přispět na účet veřejné sbírky 4416068349/0800 

 přispět do sbírkových pokladniček v Aquaparku ve Vyškově a v dobročinném obchůdku KOVÁRNA 

 zakoupit dárkové a užitkové předměty z naší terapeutické dílny (obchůdek KOVÁRNA u Kauflandu) 

 poskytnout materiální pomoc (vybavení, materiál do dílny, hračky aj. - dle dohody) 

 rozšířit řady našich dobrovolníků 

 navštívit naše akce pro veřejnost  

Každou pomoc vítáme, jelikož pomáhá nejen obdarovaným, ale i těm, kteří pomoc nabízejí.  

 

Realizaci služeb a programů v současné době zajišťuje tým 25 odborných kmenových 
pracovníků, externisté a další dobrovolníci: 
 

 pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci, pedagogové, speciální pedagogové, 
fyzioterapeuti, psychologové, logopedi, řidiči, projektový pracovník, administrativní pracovníci, 
ošetřovatelé zvířat a další. 
 

 K dispozici máme 2 osobní auta a 2 mikrobusy, které jsou vybaveny speciálním nájezdem pro 
přepravu vozíčkářů. 
Pro zooterapie a volnočasové aktivity využíváme 10 koní a 8 psů. 

 

Aktivně se také zapojujeme do procesu komunitního plánování 

sociálních služeb v rámci města, okresu a kraje. Potřebujete-li poradit, 

či Vám něco v našem městě chybí, dejte nám to prosím vědět, Vaše 

připomínky jsou pro nás cenné. DĚKUJEME. 

http://www.piafa.cz/
https://www.facebook.com/PIAFAVyskov/
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       MORAVIATISK Vyškov, s.r.o, Pustiměř  

       Kompakt, s.r.o., Poděbrady 

       AGROS, a.s., Vyškov                                            

   Ing. Ivo Bárek, Vyškov – senátor   

   Keramika U Kocoura, Prostějov  

   Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno

Penti Prefab s.r.o., Ivanovice na Hané 

CHOCOGASTRO s.r.o., Pustiměř 

MIKROP Čebín, a.s. 

Hanácká osiva, s.r.o., Ivanovice na Hané 

HASKO, s.r.o., Vyškov 

CAB mineráls, s.r.o., Brno 

Rostěnice, a.s. 

JAF HOLZ, s.r.o., Vyškov

Obec Topolany 

Obec Vážany nad Litavou 

Obec Ivanovice n. H. 

Obec Drnovice 

WIKY , s r.o., Kyjov 

MUDr. Hana Bělohlávková, Vyškov 

Pavel Maršík, Račice – Pístovice, 

Garden Agency, Vyškov 

Prádelna Manela, Vyškov 

a mnohým jiným…
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 V roce 2016 činily naše náklady částku přes 9 mi
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