
 
 
Projekt: ŠAFÁŘSKÝ DVŮR – ZÁZEMÍ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012100  

Příprava projektu: červen 2019 – červen 2020  

Realizace projektu : červenec 2020 - listopad 2022 

V areálu Šafářský dvůr ve Vyškově zajišťujeme celoročně našim klientům sociálně-terapeutické 
činnosti, základní sociální poradenství, rozvoj psychosenzomotorických dovedností a soběstačnosti, 
podporu vytváření sociálních a pracovních návyků a dovedností.  

Od roku 2005, kdy jsme areál pronajali od města Vyškov, zde postupně budujeme zázemí pro 
poskytování našich čtyř registrovaných sociálních služeb. Využili jsme levnější, rychlejší a dostupný 
systémem modulární výstavby a dosud jsme vybudovali kancelář s šatnou a WC pro personál a 
zateplenou multifunkční hernu s bezbariérovým sociálním zázemím pro klienty.  

Projekt řeší náhradu, již technicky nevyhovující kanceláře se zázemím pro personál, doplnění herny o 
další prostory pro přímou práci s klienty a bezbariérové úpravy povrchů v areálu. Vznikne tak 
odpovídající materiálně technické zázemí pro poskytování sociálních služeb. Jedná se o sociálně 
znevýhodněné osoby a rodiny, osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením, osoby zdravotně 
postižené nebo chronicky nemocné, se specifickými potřebami nebo s duševním onemocněním z 
Vyškovska i celého Jihomoravského kraje.  

Hlavním cílem služeb je podporovat klienty jednotlivých služeb k aktivnímu životu a začleňování do 
společnosti. V jednotlivých sociálních službách se zaměřují na jejich individuální potřeby.  

 U služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením se jedná o 
posílení schopnosti a dovednosti zvládat samostatný život, udržovat mezilidské vztahy, aktivně 
přistupovat k udržení a rozvoji svých schopností, dovedností a kondice.  

 Ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se zaměřujeme na celou rodinu a její 
jednotlivé členy, zvládnutí fungování rodiny tak, aby nedocházelo k ohrožení vývoje dětí a došlo 
posílení rodičovských kompetencí.  

 U klientů sociální rehabilitace se věnujeme rozvoji a upevnění schopností zvládat osobní záležitosti, 
hygienu, péči o vlastní osobu a zdraví, o domácnost, integraci do společnosti a seberealizaci.  

 V Sociálně terapeutických dílnách se zaměřujeme na získání pracovních návyků a dovedností, 
posílení mezilidských vztahů a seberealizaci.  

Financování projektu: celkem 2 971 060 Kč, z toho dotace 2 822 507 Kč 


