
 

Projekt: PIAFA  - podpora terénních služeb 

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012227 

Příprava projektu: červen 2019 – červen 2020 

Realizace projektu: červenec  2020 -  březen  2021 

Projekt má vytvořit předpoklady a podmínky pro kvalitní a dostupný systém sociální pomoci a 

podpory v regionu MAS Slavkovské bojiště. Vytvořit podmínky pro rovnocenný přístup k sociální 

podpoře a k různým sociálním službám i v okrajových částech okresu osoby se sociálním 

vyloučením nebo ohrožené sociálním vyloučením. Důvodem je zajistit takové služby, které budou 

odpovídat jejich specifickým potřebám. 

Všechny naše terénní služby pomáhají uživatelům a uživatelským rodinám řešit jejich nepříznivou 

sociální situaci tím, že je podporují a pomáhají v rámci setrvání v jejich přirozeném prostředí, v 

zachování a rozvoji sociálních vazeb, v sanaci fungování rodiny, v řešení krizových situací, se 

zprostředkováním informací, uplatňováním práv, při obstarávání osobních záležitostí, se zvládáním 

péče o vlastní osobu, nebo o rodinné příslušníky a s dalšími sociálními aktivitami. 

Hlavním cílem projektu je zlepšení sociální situace jednotlivců a prevence jejich sociálního 

vyloučení.  Pořízením dvou nových automobilů zlepšíme sociální infrastrukturu poskytovatele 

služeb a  provozuschopnost  mobilních terénních týmů, které budou schopny poskytovat sociální 

služby v přirozeném prostředí uživatelů jednotlivých sociálních služeb.  

V jednotlivých službách se budeme zaměřovat na:  

 v sociálně aktivizačních službách pro seniory a osoby se zdravotním postižením na posílení 

schopnosti a dovednosti zvládat samostatný život, udržovat mezilidské vztahy, aktivně 

přistupovat k volnému času, udržení a rozvoji svých schopností, dovedností a kondice.  

 v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi na celou rodinu a její jednotlivé členy. 

Jejich podstatou bude zvládnutí fungování rodiny tak, aby nedocházelo k ohrožení vývoje dětí 

a došlo k posílení rodičovských kompetencí. 

 v sociální rehabilitaci na rozvoj a upevnění schopností osob se zdravotním postižením či 

duševním onemocněním ve věku 16 – 80 let z okresu Vyškov, především na zvládání hygieny, 

péči o vlastní osobu, o domácnost, integraci do společnosti, seberealizaci, péči o zdraví a 

obstarávání osobních záležitostí. 

 

Financování projektu: celkem 906 800,00 Kč, z toho dotace 861 460,00 Kč. 


