
Ûraz na odbornost pracovního t˘-
mu s individuálním pfiístupem ke
kaÏdému klientovi je zásadním

pravidlem kaÏdodenní práce SdruÏení
Piafa ve Vy‰kovû. Z nad‰ení a dobrovol-
ného konání nûkolika lidí se postupem
ãasu stala profesionální organizace se 14
zamûstnanci, 4 koÀmi a 18 psy, která
poskytuje sociálnû zdravotní sluÏby,
poradenství a vzdûlávaní, provozuje dob-
rovolnické centrum, sociální auto a agen-
turu podporovaného zamûstnávání. 
Vedle hipoterapie je canisterapie (aktivity
se psem formou socioterapie, psychotera-
pie, fyzioterapie a speciální pedagogiky)
ve sdruÏení druhou nejv˘znamnûj‰í nabí-
zenou sluÏbou pro dûti i dospûlé, která se
roãnû vûnuje 650 osobám. U psÛ zafiazo-
van˘ch do canisterapie nepreferujeme
Ïádné plemeno, ale vyuÏíváme pfiednosti
jedince, tak abychom mohli zajistit opti-
mální zvífie pro práci s dan˘m klientem
(tzv. „na míru“) ãi terapeutickou skupi-
nou. V na‰em t˘mu jsou psi plemen
retrívrÛ (zlat˘, labradorsk˘, flat), ‰eltie,
hovawart, kokr‰panûl, ‰pic i vofií‰ek.
Nûkdy potfiebujeme zvífie velké a tempe-
ramentní, jindy kliìase pro babiãku do
lÛÏka nebo malého mazlíka pro vozíãkáfie
na klín. Pfii polohování (prohfiívání) nebo
práci s kolektivem (vztahy, komunikace
a v˘chova) potfiebujeme skupinu psÛ.

KaÏd˘ tu má své místo i uplatnûní
a spoustu tûch, ktefií ho s vdûkem pohla-
dí. Na na‰e zvífiata jsou dennû kladeny
vysoké fyzické i psychické nároky, proto
vyÏadují v˘borné krmení, veterinární péãi
i odbornou pfiípravu a v˘cvik. Ve zvífiecím
t˘mu najdete star‰í profesionály i mladá,
uãící se zvífiata. Tak jako lidé mají odbor-
né vzdûlání a licence pro svou práci,
i na‰e zvífiata mají odborn˘ v˘cvik a pra-
covní (terapeutické) zkou‰ky. Platí zde
jedno velké pravidlo: do terapií mohou
b˘t zafiazena pouze zdravá zvífiata, s v˘-
born˘m charakterem a pracovitostí. 
V‰echno snaÏení pracovníkÛ, dobrovolní-
kÛ a partnerÛ Piafy by nemûlo v‰ak
v˘sledkÛ bez vydatné pomoci mnoha
donátorÛ, dárcÛ, sponzorÛ a pfiíznivcÛ.
Nejen stát, Jihomoravsk˘ kraj a Mûsto
Vy‰kov, ale i nadace a podnikatelské sub-
jekty pomáhají finanãnû dokr˘t pfiíspûvky
klientÛ Piafy na provoz v‰ech sluÏeb. 
Velkou dÛleÏitost zde zaujímají sponzofii,
ktefií nám pomáhají s krmením terapeu-

tick˘ch zvífiat, kdy je nutné podávat jim
základní Ïiviny ve vyváÏeném pomûru
s dostatkem vitaminÛ, minerálních a dal-
‰ích látek. Jednou s takto spolupracují-
cích firem je Provimi Pet Food CZ, s.r.o.,
jejíÏ krmivo pro psy znaãky Brasa Top
Condition, zejména Maintenance pro
dospûlé psy, je pro nás vyhovující díky
vysoké stravitelnosti a nízkému obsahu
popelovin, které zbyteãnû nezatûÏují
organismus. Multivitamin Provimin Plus
pak pfiiná‰í mnoho v˘znamn˘ch látek
jako napfiíklad vitamin C a karnitin, které
podporují zdraví psÛ
pfii plnûní jejich
nároãné práce.
Jana 
Podrápská 
Kontakt: 
SdruÏení 
PIAFA
Îerotínova 2,
682 01
Vy‰kov

POMÁHÁME

Alternativní metody rehabilitace, v˘chovy a vzdûlávání

Partnerství pro radost i zdraví
„Mami, podívej, uÏ se nebojím,“ volá Adélka a mává na mamku stojící
za ohradou. Byla to ale roãní dfiina, neÏ se Adélka na koni posadila
a dokázala se v sedu udrÏet.. Celá unavená a veselá se vrací na 
svÛj vozík a ud˘chanû jásá: „To bylo, jako kdyÏ chodím,“ hladí je‰tû
trpûlivou klisnu. Tak to je Piafa, obãanské sdruÏení, které jiÏ deset let
pomáhá handicapovan˘m osobám Ïít a zaãleÀovat se mezi ostatní
formou alternativních metod rehabilitace, v˘chovy a vzdûlávání.
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