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Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o průběhu výběru projektů pro 35. výzvu k předkládání projektů v Operačním 
programu Praha – pól růstu ČR obsaženou v příloze č. 1 tohoto usnesení 

I I .   s c h v a l u j e  
1.  podporu a poskytnutí dotací z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v celkové 

výši 314.538.328,27 Kč pro projekty uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení v 
maximální výši podpory včetně spolufinancování a za podmínek uvedených v příloze 
č. 2 tohoto usnesení 

2.  podporu a poskytnutí dotací z Operačního programu Praha – pól růstu ČR v celkové 
výši 157.682.580,04 Kč pro projekty zařazené do zásobníku náhradních projektů 
uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení v maximální výši podpory včetně 
spolufinancování a za podmínek uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  
1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení 
Termín: 11.9.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-6734  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/14 ze dne 6. 9. 2018  
 
 

 
Informace o průběhu výběru projektů pro 35. výzvu Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

 
1) Seznam projektů, které byly podány v 35. výzvě k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Praha – pól růstu ČR: 

Registrační číslo Název projektu Žadatel Celkové způsobilé 
výdaje (Kč) 

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000866 Komunitní centrum Lysinská Městská část Praha 12 4 206 613,40 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000868 POKOJÍČEK - komunitní centrum Art Movement, z.s. 14 603 320,00 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000875 Modernizace centra sociální rehabilitace Fosa, o.p.s. 1 434 849,80 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000877 Nácviková ergoterapeutická místnost s kompenzačními 
pomůckami Pestrá, o.p.s. 2 032 724,43 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000881 Rekonstrukce objektu Centra sociálních služeb 
Bohuslava Bureše Armády spásy Armáda spásy v České republice, z.s. 12 108 559,26 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000882 Farní klubovna Zbraslav Římskokatolická farnost u kostela sv. 
Jakuba Staršího Praha - Zbraslav 5 084 292,82 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000885 Rozvoj a stabilita klubů R-Mosty R - Mosty, z.s. 27 061 506,63 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000886 Krizová pomoc efektivněji Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú. 535 391,78 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000887 Komunitní centrum U Vršovického nádraží 30, Praha 10 Městská část Praha 10 15 000 000,00 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000888 Modernizace azylového domu Skloněná Centrum sociálních služeb Praha 21 633 499,00 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000889 Modernizace AD v objektech Šromova Centrum sociálních služeb Praha 46 150 742,00 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000890 Rozvoj a posílení aktivit komunitního centra Unitaria Náboženská společnost českých 
unitářů 14 813 216,00 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000891 Podpora sociálních služeb ROZKOŠE bez RIZIKA ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.     764 400,00 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000892 Rekonstrukce a rozšíření RC MUM Mezilesí 2058 Městská část Praha 20 15 000 000,00 Kč  
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Registrační číslo Název projektu Žadatel Celkové způsobilé 
výdaje (Kč) 

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000894 Kulturně komunitní centrum Městská část Praha-Suchdol 15 000 000,00 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000896 Podpora sociálního bydlení v městské části Praha - 
Dubeč Městská část Praha-Dubeč   6 698 598,00 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000899 PROBUĎÁNKA - fáze I. Buďánka, z.ú. 15 000 000,00 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000900 
Modernizace poskytovaných služeb v Pobytovém 
rehabilitačním a rekvalifikačním středisku pro nevidomé 
Dědina, o.p.s. 

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační 
středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s 14 224 624,00 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000902 Komunitní centrum Sýpka Čakovice Městská část Praha-Čakovice 14 999 160,00 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000903 Rozvoj sociálních služeb Arcidiecézní charity Praha Arcidiecézní charita Praha  2 983 281,00 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000904 KLUB 17 - kulturně komunitní centrum KLUB 17 z.s. 11 116 006,84 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000905 Přívětivé bydlení v azylovém domě na Praze 7 Otevřené srdce, o.p.s. 45 416 576,00 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000906 Mobilní ošetřovna DROP IN pro uživatele návykových 
látek 

Středisko prevence a léčby drogových 
závislostí - DROP IN, o.p.s.  2 917 000,00 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000907 KC Duhový tandem Duhový tandem z.s.  7 372 279,00 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000908 Komunitní žižkovský kostel a nízkoprahové služby pro 
děti a mládež 

Náboženská obec Církve 
československé husitské v Praze 3 - 
Žižkov 

37 289 243,36 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000911 Vybudování Azylového domu a komunitního centra na 
Praze 6 Studujte.cz, o.p.s. 38 622 861,00 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000912 Výstavba komunitního centra Lhotka 
Římskokatolická farnost u kostela 
Panny Marie Královny Míru Praha - 
Lhotka 

15 000 000,00 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000913 BUĎÁNKA komunitní 
Odborníci a občané pro revitalizaci 
památkové zóny Buďánka a okolí, 
spolek 

15 000 000,00 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000914 Komunitní centrum Údolní Crossroad.cz, o.p.s.   4 884 500,70 Kč  
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Registrační číslo Název projektu Žadatel Celkové způsobilé 
výdaje (Kč) 

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000915 Tamtam - moderní, jedinečné a efektivní služby pro 
klienty v Praze 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, 
o.p.s. 3 200 085,00 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000916 Stavební úpravy bytového domu na komunitní centrum 
Ostromečská - Praha Žižkov 

Římskokatolická farnost u kostela sv. 
Prokopa Praha - Žižkov 11 285 543,49 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000917 Modernizace komunitního centra InBáze a služeb 
podporujících rodiny s dětmi InBáze, z. s.   1 361 796,00 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000918 Nákup vozidla pro terénní práci na otevřené drogové 
scéně v hl. m. Praze SANANIM z. ú. 1 806 000,00 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000919 Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská - 
Jahodnice Městská část Praha 14 33 295 884,01 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000920 Kulturně komunitní centrum KORUNA Městská část Praha 16 14 999 828,81 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000921 Dům na půli cesty KORUNA Městská část Praha 16 19 892 652,31 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000922 Nízkoprahové centrum JAHODA v Praze 14 Městská část Praha 14 3 096 263,84 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000923 Nástavba Komunitního centra MEZI DOMY, z.ú. Komunitní centrum MEZI DOMY, z.ú. 14 995 666,83 Kč  

CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000924 Divadlo SEN - Divadlo malých forem Centra RoSa Centrum RoSa z.s.   4 296 602,61 Kč  

 
 
 
 

2) Seznam projektů, které neprošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí, vč. zdůvodnění: 

Registrační číslo CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000891 

Žadatel ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. 

Název projektu Podpora sociálních služeb ROZKOŠE bez RIZIKA 

Požadovaná 
podpora 

764 400,00 Kč 

Zdůvodnění 
Úplnost a forma žádosti 

Příloha Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele nebyla předložena v požadované podobě (byla předložena jako 
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prostý scan, chybí elektronický podpis statutárního zástupce žadatele, případně převedení do elektronické podoby 
autorizovanou konverzí). Příloha Podklady pro posouzení finančního zdraví nebyla předložena v požadované podobě (příloha 
byla předložena jako prostý scan, chybí elektronický podpis statutárního zástupce žadatele, případně převedení do 
elektronické podoby autorizovanou konverzí). Příloha Doklad na prokázání vlastnického nebo jiného (vymezeného) práva 
k majetku nebyla předložena v požadované podobě (chybí výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy, nájemní 
smlouva nebyla předložena v požadované podobě – není převedena do elektronické podoby autorizovanou konverzí).  
Žadatel nebyl vyzván na nápravu výše uvedených formálních nedostatků, a to z důvodu, že byl žadatel vyřazen zároveň 
v kritériu 6. Aktivity, které není napravitelné. 
 
Aktivity 

Projekt není svým zaměřením v souladu s typy aktivit podporovaných v příslušné výzvě k předkládání žádostí o podporu. 
Žadatel podal v rámci 35. výzvy žádost o podporu do skupiny aktivit A – rozvoj sociálních služeb. V aktivitě A jsou dle textu 
výzvy č. 35 v rámci rozvoje sociálních služeb podporovány následující sociální služby: azylové domy, domy na půl cesty, 
kontaktní centra, krizová pomoc, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 
noclehárny, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením, terénní programy, sociální rehabilitace. Žadatel provozuje dvě registrované sociální služby, 
a to Odborné sociální poradenství a Terénní programy. V předložené žádosti o podporu a všech doložených přílohách 
zmiňuje, že projekt je zaměřen na modernizaci poradenského centra, které provozuje v rámci registrované sociální služby 
Odborné sociální poradenství. Odborné sociální poradenství však není sociální služba podporována v rámci výzvy č. 35. 
Vzhledem k povaze rozpočtu projektu nelze rozklíčovat, které náklady se vážou ke které sociální službě, není tedy možné 
posoudit, nakolik je projekt v souladu s typy aktivit podporovanými výzvou č. 35, a to ani z dalších příloh žádosti o podporu.  
Vzhledem k tomu, že žadatel plánuje v rámci Poradenského centra poskytovat Odborné sociální poradenství, které není 
výzvou č. 35 podporováno, nemůže být projekt podpořen.     

 
 

Registrační číslo CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000911 

Žadatel Studujte.cz, o.p.s. 

Název projektu Vybudování Azylového domu a komunitního centra na Praze 6 

Požadovaná 
podpora 

38 622 861,00 Kč 

Zdůvodnění 

Úplnost a forma žádosti 

Žadatel na základě výzvy k odstranění formálních nedostatků v žádosti o podporu předložil přílohu „Územní souhlas, územní 
rozhodnutí a další dokumenty (dle zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon v platném znění),“ konkrétně „Usnesení o 
provedení stavebního řízení“. Z této přílohy vyplývá, že žadatel předpokládá mimo jiné provedení stavebních prací 
(zasahujících do nosných konstrukcí stavby).  
V případě, že jsou v projektu naplánovány stavební práce, musí žadatel spolu s žádostí o podporu předložit mimo jiné přílohu 
Rozpočet stavebních výdajů zpracovanou dle cenové soustavy ÚRS Praha. Tento rozpočet musí obsahovat: kód položky, 
název položky, název položky (popis), měrná jednotka, množství, cena/MJ, celkem v Kč, více viz. Pravidla pro žadatele a 
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příjemce, kap. 9.3.1.  
Příloha „Rozpočet stavebních výdajů projektu“ však nebyla předložena v požadovaném formátu - předložen byl rozpočet bez 
kódů položek. 
Náprava výše uvedených nedostatků byla požadována ve dvou výzvách k odstranění formálních nedostatků v žádosti o 
podporu ze dnů 9. 5. 2018 a 4. 6. 2018, které byly žadateli zaslány depeší prostřednictvím MS2014+. Nedostatky nebyly ve 
stanovených termínech napraveny (termín u první výzvy byl stanoven do 23. 5. 2018, termín u druhé výzvy byl do 18. 6. 
2018). 

 
Registrační číslo CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000913 

Žadatel Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí, spolek 

Název projektu BUĎÁNKA komunitní 

Požadovaná 
podpora 

15 000 000,00 Kč 

Zdůvodnění 

Úplnost a forma žádosti 

K žádosti o podporu nebyla předložena příloha „Územní souhlas, územní rozhodnutí a další dokumenty (dle zákona č. 
183/2006 Sb., Stavební zákon v platném znění).“ Dále nebyly předloženy přílohy „Projektová dokumentace,“ „Rozpočet 
stavebních výdajů projektu“ a „Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí.“ Relevance těchto příloh by byla posouzena 
pouze dle přílohy „Územní souhlas, územní rozhodnutí a další dokumenty (dle zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon v 
platném znění).“ 
Příloha „Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele“ byla předložena ve formuláři pro Start-upy, ačkoliv žadatel dle 
předloženého Výpisu ze spolkového rejstříku prokazatelně existuje od 1. ledna 2014. Požadovaná náprava, aby žadatel 
předložil vyplněný správný formulář určený pro Nestátní neziskové organizace, nebyla dodána. 
Příloha „Doklad na prokázání vlastnického nebo jiného (vymezeného) práva k majetku“ nebyla předložena v požadované 
podobě.  
Dle Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 4.2, nesmí být datum vyhotovení výpisu z katastru nemovitostí a snímku z 
katastrální mapy starší než 90 kalendářních dnů před datem podání žádosti o podporu. Dodané přílohy však byly vyhotoveny 
již 12. 7. 2017 a na základě výzvy k odstranění formálních nedostatků nebyly předloženy v aktuální podobě. Dále nebyly 
předloženy další dokumenty: Smlouva o výpůjčce a Souhlas vlastníka s realizací projektu. 
Náprava výše uvedených nedostatků byla požadována ve dvou výzvách k odstranění formálních nedostatků v žádosti o 
podporu ze dnů 2. 5. 2018 a 25. 5. 2018, které byly žadateli zaslány depeší prostřednictvím MS2014+. Nedostatky nebyly ve 
stanovených termínech napraveny (termín u první výzvy byl stanoven do 17. 5. 2018, termín u druhé výzvy byl do 8. 6. 2018). 

 
Registrační číslo CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000924 

Žadatel Centrum RoSa z.s. 

Název projektu Divadlo SEN - Divadlo malých forem Centra RoSa 

Požadovaná 4 296 602,61 Kč 
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podpora 

Zdůvodnění 

Úplnost a forma žádosti 

K žádosti o podporu nebyla předložena příloha „Doklad na prokázání vlastnického nebo jiného (vymezeného) práva 
k majetku“ v kompletní podobě - ve výpisu z katastru nemovitostí je v části „Omezení vlastnického práva“ uvedeno, že dne 23. 
12. 2013 bylo na nemovitost vkládanou do projektu smluvně zřízeno zástavní právo. Není zřejmé, zda má žadatel zajištěno, 
že uvedené zástavní právo neohrozí realizaci projektu a dokument, který by tuto skutečnost prokázal, nebyl předložen (více 
viz Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.2, kap. 9.3.1, str. 50 – 51).  
Příloha „Územní souhlas, územní rozhodnutí a další dokumenty (dle zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon v platném 
znění)“ nebyla předložena dle relevance - informační e-mail předložený ve formátu .pdf nelze považovat za relevantní 
dokument od stavebního úřadu. Příloha musí být předložena dle Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.2, kap. 
9.3.1, str. 53. 
Na základě nepředložení relevantní přílohy „Územní souhlas, územní rozhodnutí a další dokumenty (dle zákona č. 183/2006 
Sb., Stavební zákon v platném znění)“ nebylo možné posoudit, zda přílohy „Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí“ 
a „Projektová dokumentace“ byly předloženy v požadovaném formátu/podobě. 
Náprava výše uvedených nedostatků byla požadována ve dvou výzvách k odstranění formálních nedostatků v žádosti o 
podporu ze dnů 11. 4. 2018 a 27. 4. 2018, které byly žadateli zaslány depeší prostřednictvím MS2014+. Nedostatky nebyly ve 
stanovených termínech napraveny (termín u první výzvy byl stanoven do 25. 4. 2018, termín u druhé výzvy byl do 15. 5. 
2018). 
 
Podpis žádosti 

Dle informací na záložce „Subjekty“ jsou do projektu zapojeni tři partneři (Divoch z.s., Divadlo pod Palmovkou, 
ZKUSEBNY.COM, s.r.o.). Žádost byla opatřena podpisem oprávněné osoby partnera Divoch z.s., a to na základě předložené 
plné moci. Žádost nebyla opatřena podpisy dvou zbývajících partnerů Divadlo pod Palmovkou a ZKUSEBNY.COM, s.r.o., a to 
ani statutárními zástupci partnerů či oprávněnými osobami partnerů na základě plné moci.  
Dle Pokynů pro vyplnění žádosti o podporu OP PPR, verze 1. 6. platí že, v případě, kdy do projektu vystupuje partner, 
vztahuje se povinnost podepsat elektronickým podpisem finalizovanou žádost o podporu i na statutárního zástupce subjektu 
partnera/oprávněné osoby partnera na základě plné moci.  
Náprava výše uvedeného nedostatku byla požadována ve dvou výzvách k odstranění formálních nedostatků v žádosti o 
podporu ze dnů 11. 4. 2018 a 27. 4. 2018, které byly žadateli zaslány depeší prostřednictvím MS2014+. Nedostatek nebyl ve 
stanovených termínech napraven (termín u první výzvy byl do 25. 4. 2018, termín u druhé výzvy byl do 15. 5. 2018). 

 

 

3) Projekty stažené žadatelem: 
Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 35. výzvy OP PPR. 

 

4) Projekty, které úspěšně prošly věcným hodnocením (seřazené dle obdržených bodů):  
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Skupina aktivit A – Podpora sociálních služeb: 

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel 
 

Počet 
bodů 

Požadovaná 
podpora 

1.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000881 Rekonstrukce objektu Centra sociálních 
služeb Bohuslava Bureše Armády spásy 

Armáda spásy v České 
republice, z. s. 97 12 108 559,26 Kč 

2.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000905 Přívětivé bydlení v azylovém domě na 
Praze 7 

Otevřené srdce, o.p.s. 93,5 45 416 576,00 Kč 

3.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000915 Tamtam - moderní, jedinečné a efektivní 
služby pro klienty v Praze 

Centrum pro dětský sluch 
Tamtam, o.p.s. 

93,5 3 200 085,00 Kč 

4.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000886 Krizová pomoc efektivněji 
Terapeutické centrum Modré 
dveře, z.ú. 93,25 535 391,78 Kč 

5.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000908* Komunitní žižkovský kostel a 
nízkoprahové služby pro děti a mládež 

Náboženská obec Církve 
československé husitské v Praze 
3 - Žižkov 

92,5 23 943 504,15 Kč 

6.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000903 Rozvoj sociálních služeb Arcidiecézní 
charity Praha 

Arcidiecézní charita Praha 91,25 2 983 281,00 Kč 

7.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000877 Nácviková ergoterapeutická místnost s 
kompenzačními pomůckami Pestrá, o.p.s. 91 2 032 724,43 Kč 

8.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000921 Dům na půli cesty KORUNA Městská část Praha 16 90,5 19 892 652,31 Kč 

9.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000918 Nákup vozidla pro terénní práci na 
otevřené drogové scéně v hl. m. Praze 

SANANIM z. ú. 89,75 1 806 000,00 Kč 

10.   CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000900 

Modernizace poskytovaných služeb v 
Pobytovém rehabilitačním a 
rekvalifikačním středisku pro nevidomé 
Dědina, o.p.s. 

Pobytové rehabilitační a 
rekvalifikační středisko pro 
nevidomé Dědina, o.p.s 

87,5 14 224 624,00 Kč 
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Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel 
 

Počet 
bodů 

Požadovaná 
podpora 

11.   CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000888 Modernizace azylového domu Skloněná Centrum sociálních služeb Praha 87,25 21 633 499,00 Kč 

12.   CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000875 Modernizace centra sociální rehabilitace Fosa, o.p.s. 86,75 1 434 849,80 Kč 

13.   CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000885 Rozvoj a stabilita klubů R-Mosty R - Mosty, z.s. 86,75 27 061 506,63 Kč 

14.   CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000889 Modernizace AD v objektech Šromova Centrum sociálních služeb Praha 85,25 46 150 742,00 Kč 

15.   CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000922 Nízkoprahové centrum JAHODA v Praze 
14 Městská část Praha 14 81,5 3 096 263,84 Kč 

16.   CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000919* Nízkoprahové a komunitní centrum 
Baštýřská - Jahodnice Městská část Praha 14 77,75 26 229 162,65 Kč 

* Kombinovaný projekt, zahrnuje skupinu aktivit A a B 

 

 

 

 

    
      Skupina aktivit B  - Podpora aktivizace komunitního života: 
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Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel 
 

Počet 
bodů 

Požadovaná 
podpora 

1.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000907 KC Duhový tandem Duhový tandem z.s. 96,5 7 372 279,00 Kč 

2.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000914 Komunitní centrum Údolní Crossroad.cz, o.p.s. 95,25 4 884 500,70 Kč 

3.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000912 Výstavba komunitního centra Lhotka 
Římskokatolická farnost u 
kostela Panny Marie Královny 
Míru Praha - Lhotka 

95 15 000 000,00 Kč 

4.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000894 Kulturně komunitní centrum Městská část Praha-Suchdol 94 15 000 000,00 Kč 

5.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000908* Komunitní žižkovský kostel a 
nízkoprahové služby pro děti a mládež 

Náboženská obec Církve 
československé husitské v Praze 
3 - Žižkov 

92,5 13 345 739,21 Kč 

6.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000892 Rekonstrukce a rozšíření RC MUM 
Mezilesí 2058 Městská část Praha 20 92 15 000 000,00 Kč 

7.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000890 Rozvoj a posílení aktivit komunitního 
centra Unitaria 

Náboženská společnost českých 
unitářů 91,75 14 813 216,00 Kč 

8.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000920 Kulturně komunitní centrum KORUNA Městská část Praha 16 91,5 14 999 828,81 Kč 

9.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000882 Farní klubovna Zbraslav 
Římskokatolická farnost u 
kostela sv. Jakuba Staršího 
Praha - Zbraslav 

90 5 084 292,82 Kč 

10.   CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000866 Komunitní centrum Lysinská Městská část Praha 12 89,5 4 206 613,40 Kč 
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Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel 
 

Počet 
bodů 

Požadovaná 
podpora 

11.   CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000902 Komunitní centrum Sýpka Čakovice Městská část Praha-Čakovice 87,5 14 999 160,00 Kč 

12.   CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000904 KLUB 17 - kulturně komunitní centrum KLUB 17 z.s. 87,5 11 116 006,84 Kč 

13.   CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000916 
Stavební úpravy bytového domu na 
komunitní centrum Ostromečská - Praha 
Žižkov 

Římskokatolická farnost u 
kostela sv. Prokopa Praha - 
Žižkov 

86,75 11 285 543,49 Kč 

14.   CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000887 Komunitní centrum U Vršovického 
nádraží 30, Praha 10 

Městská část Praha 10 82,5 15 000 000,00 Kč 

15.   CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000919* Nízkoprahové a komunitní centrum 
Baštýřská - Jahodnice 

Městská část Praha 14 77,75 7 066 721,36 Kč 

16.   CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000899 PROBUĎÁNKA - fáze I. Buďánka, z.ú. 76,5 15 000 000,00 Kč 

17.   CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000923 Nástavba Komunitního centra MEZI 
DOMY, z.ú. 

Komunitní centrum MEZI DOMY, 
z.ú. 70,75 14 995 666,83 Kč 

18.   CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000868 POKOJÍČEK - komunitní centrum Art Movement, z.s. 67,75 14 603 320,00 Kč 

* Kombinovaný projekt, zahrnuje skupinu aktivit A a B 
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     Skupina aktivit C – Podpora sociálního bydlení: 

Pořadí Registrační číslo Název projektu  Žadatel Počet 
bodů 

Požadovaná 
podpora 

1. CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000896 Podpora sociálního bydlení v městské 
části Praha - Dubeč Městská část Praha-Dubeč  91,25 6 698 598,00 Kč 

 
 
5) Projekty, které nevyhověly ve věcném hodnocení:  

Pořadí Registrační číslo Název projektu  Žadatel Počet 
bodů 

Požadovaná 
podpora 

1. CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000906 Mobilní ošetřovna DROP IN pro 
uživatele návykových látek 

Středisko prevence a léčby 
drogových závislostí - DROP 
IN, o.p.s. 

56 2 917 000,00 Kč 

2. CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000917 
Modernizace komunitního centra 
InBáze a služeb podporujících rodiny s 
dětmi 

InBáze, z. s. 66,25* 1 361 796,00 Kč 

         * projekt (byť splnil minimální bodovou hranici) byl vyřazen v jednom z kombinovaných kritérií 

 

6) Projekty zařazené do zásobníku náhradních projektů:  

Skupina aktivit A – Podpora sociálních služeb: 

Pořadí Registrační číslo Název projektu  Žadatel Počet 
bodů 

Požadovaná 
podpora 

1. CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000922 Nízkoprahové centrum JAHODA v 
Praze 14 Městská část Praha 14 81,5 3 096 263,84 Kč 

2. CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000919* Nízkoprahové a komunitní centrum 
Baštýřská - Jahodnice Městská část Praha 14 77,75 26 229 162,65 Kč 

* Kombinovaný projekt, zahrnuje skupinu aktivit A a B 

 
       Skupina aktivit B  - Podpora aktivizace komunitního života: 

Pořadí Registrační číslo Název projektu  Žadatel Počet 
bodů 

Požadovaná 
podpora 

1. CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000920 Kulturně komunitní centrum 
KORUNA Městská část Praha 16 91,5 14 999 828,81 Kč 
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2. CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000882 Farní klubovna Zbraslav 
Římskokatolická farnost u 
kostela sv. Jakuba Staršího 
Praha - Zbraslav 

90 5 084 292,82 Kč 

3. CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000866 Komunitní centrum Lysinská Městská část Praha 12 89,5 4 206 613,40 Kč 

4. CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000902 Komunitní centrum Sýpka Čakovice Městská část Praha-
Čakovice 87,5 14 999 160,00 Kč 

5. CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000904 KLUB 17 - kulturně komunitní 
centrum KLUB 17 z.s. 87,5 11 116 006,84 Kč 

6. CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000916 
Stavební úpravy bytového domu na 
komunitní centrum Ostromečská - 
Praha Žižkov 

Římskokatolická farnost u 
kostela sv. Prokopa Praha - 
Žižkov 

86,75 11 285 543,49 Kč 

7. CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000887 Komunitní centrum U Vršovického 
nádraží 30, Praha 10 Městská část Praha 10 82,5 15 000 000,00 Kč 

8. CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000919* Nízkoprahové a komunitní centrum 
Baštýřská - Jahodnice Městská část Praha 14 77,75 7 066 721,36 Kč 

9. CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000899 PROBUĎÁNKA - fáze I. Buďánka, z.ú. 76,5 15 000 000,00 Kč 

10. CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000923 Nástavba Komunitního centra MEZI 
DOMY, z.ú. 

Komunitní centrum MEZI 
DOMY, z.ú. 70,75 14 995 666,83 Kč 

11. CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000868 POKOJÍČEK - komunitní centrum Art Movement, z.s. 67,75 14 603 320,00 Kč 

* Kombinovaný projekt, zahrnuje skupinu aktivit A a B 

 

7) Projekty nedoporučené k financování na základě provedené kontroly způsobilých výdajů příp. kontroly ex-ante, vč. zdůvodnění: 
Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 35. výzvy OP PPR. 
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Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/14 ze dne 6. 9. 2018  
 

Souhrn posouzení žádostí o podporu – projekty doporučené k podpoře 
 
Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Fosa, o.p.s. 

Právní forma žadatele: Evidované církevní právnické osoby 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000875 

Název projektu: Modernizace centra sociální rehabilitace 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 434 849,80 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné 
sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a 
mládeže v nepříznivé sociální situaci a seniorů. Předmětem projektu je rekonstrukce dlouhodobě 
nevyužívaných prostor v ulici U Národní Galerie 472 v Praze - Zbraslavi, který bude nově sloužit jako 
multifunkční společenský prostor - komunitní centrum. 
Bude zmodernizováno centrum sociální rehabilitace pro poskytování služeb Podporované 
zaměstnávání a Podpora samostatnosti.  
1) Vznikne nová konzultační místnost s novou příčkou s dveřmi uzavíratelnými klikou, v této místnosti 
budou k dispozici elektrické zásuvky a zásuvky pro připojení k internetu.  
2) Uspořádání kuchyňky pro uživatele a pracovníky služby bude odpovídat ergonomickým 
požadavkům, zvětší se kapacita úložných prostor a přístup k pracovní ploše, kuchyňka bude vybavena 
myčkou nádobí, jídelním stolem a židlemi.  
3) Místnost pro skupinové aktivity bude vybavena osvětlením odpovídajícím potřebám uživatelů služeb 
a relaxační zónou.  
4) Dvě administrativní místa budou mít nové úložné prostory pro kancelářské potřeby a pracovní 
prostory pro kompletování dokumentů a výrobu pomůcek.  
5) V části prostor (4 kanceláře pracovníků služeb, 2 konzultační místnosti, 4 chodby, čekárna, 
schodiště a úklidová místnost) bude nová, bezpečná a lépe udržovatelná podlahová krytina (dlažba a 
zátěžové PVC).  
6) Prostory pro poskytování služeb budou účelně a esteticky uspořádané, budou využity i chodby a 
výklenky.  
7) Vzniknou nové úložné prostory pro pomůcky, kancelářské potřeby a dokumentaci poskytovaných 
služeb  
8) Ve službách budou k dispozici funkční, dostatečně rychlé a neporuchové počítače.  
9) Webové stránky obou služeb budou mít redakční systém obsluhovatelný zaměstnancem služby a 
jejich obsah bude zobrazitelný na tabletech a mobilních telefonech zájemců o služby.  
10) Bude v provozu funkční zabezpečovací zařízení pro ochranu vybavení nezbytného pro poskytování 
služeb.  
11) Bude v provozu nový, spolehlivý domovní zvonek se signalizací v kancelářích obou služeb a s 
možností komunikace s příchozím.  
 
Hlavní aktivity:  
1) Nová konzultační místnost: demontáž a likvidace původní kovové prosklené stěny, stavba nové 
příčky z pórobetonu, výmalba, nátěr radiátoru, rozvedení elektroinstalace včetně zásuvek, výměna 
svítidel, vestavba zamykatelných skříní, vybavení 2 stoly, 4 židlemi a 1 počítačem, likvidace odpadu.  
2) Kuchyňka: nákup skříněk, stolu, židlí a myčky, montáž nábytku, rozvedení elektroinstalace, připojení 
myčky k přívodu vody a ke kanalizaci, likvidace odpadu.  
3) Místnost pro skupinové aktivity: demontáž a likvidace starého a instalace nového osvětlení, nákup 
sedací soupravy.  
4) Dvě administrativní místa: likvidace starého nábytku, nákup či výroba a montáž nábytku.  
5) Odstranění a likvidace původní podlahové krytiny, vyrovnání podlahy stěrkou, položení nového PVC 
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a dlažby včetně přechodových lišt.  
6) Vytvoření studie nového uspořádání vybavení prostor.  
7) Montáž nových úložných prostor pro pomůcky, kancelářské potřeby a dokumentaci poskytovaných 
služeb.  
8) Nákup a instalace 17 nových počítačů (10 notebooků a 7 pevných PC), revize interní datové sítě. 
Notebooky byly zvoleny s ohledem na potřebu přenositelnosti počítačů na jednání s uživateli služby, 
jejich blízkými a dalšími osobami (například se zaměstnavateli, lékaři, pracovníky jiných sociálních a 
dalších služeb) mimo centrum sociální rehabilitace.  
9) Tvorba nových webových stránek obou služeb, jejich zprovoznění, zaškolení zaměstnanců v 
obsluze redakčního systému.  
10) Demontáž a likvidace původního a instalace nového zabezpečovacího zařízení.  
11) Demontáž a likvidace původního a instalace nového domovního zvonku. 
Cílové skupiny:  
Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / 
samoživitelkou 
Jedná se o cílovou skupinu zahrnující rodiny, které z různých důvodů ocitají na hranici sociálního 
vyloučení, mezi nejčastější důvody patří nízké rodičovské kompetence, domácí násilí, zadlužení, 
konflikty způsobené rozvodovými situacemi, nízká sociokulturní vybavenost těchto rodin atd. 
 
Děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci 
Problémy této cílové skupiny jsou úzce provázány s cílovou skupinou Rodiny s dětmi v nepříznivé 
sociální situaci. Děti a mládež často trpí nekvalitním rodinným zázemím, absencí jednoho z rodičů, 
násilím v rodině, nedostatkem času ze strany rodičů atd. Dle dostupných sociodemografických dat se 
na území MČ Praha - Zbraslav zvyšuje počet dětí a mladistvých. 
 
Senioři 
Jedná se o velmi širokou cílovou skupinu, která dle dostupných sociodemografických dat v ČR roste 
(stejný trend se projevuje rovněž na území MČ Praha - Zbraslav), pro tuto cílovou skupinu je typické, 
že často žije v tzv. single domácnostech, potýká se s problémem osamělosti, ekonomickými problémy 
spojenými s nízkou výší důchod, násilím páchaného na seniorech a obecně se jedná o cílovou skupinu 
s vysokou mírou ohrožení. 
 
Osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím 
Území Hlavního města Prahy je po Moravskoslezském kraji druhým místem, kde se zdržuje nejvíce 
členů této cílové skupiny. Veškeré dostupné prognózy předpokládají nárůst počtu bezdomovců. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 1 434 849,80 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 86,75 
 
 
  Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Pestrá, o.p.s. 

Právní forma žadatele: Obecně prospěšná společnost 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000877 
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Název projektu: Nácviková ergoterapeutická místnost s kompenzačními 
pomůckami 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 032 724,43 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Cílem projektu je zvyšování soběstačnosti lidí se zdravotním postižením prostřednictvím efektivního 
využívání asistivních technologií. Prostředkem k tomuto cíli je vybudování tréninkové místnosti 
vybavené kompenzačními pomůckami. Cílové skupině bude v rámci sociální rehabilitace nabízena 
dosud chybějící komplexní ergoterapeutická podpora při výběru, vyzkoušení i tréninku asistivních 
technologií, včetně možnosti krátkodobého zapůjčení. Součástí budou elektronická řešení i pomoc 
psích asistentů. 

Projekt je sociální inovací, která přispívá k řešení situace nedostatečné podpory osob se zdravotním 
postižením při využívání kompenzačních pomůcek. Tato situace plyne z aktuálního nekomplexního 
systému, kdy jednotlivé subjekty (výrobci, prodejci, zdravotníci a půjčovny kompenzačních pomůcek) 
mají pole své působnosti úžeji zaměřené a samotný nácvik využívání pomůcek spadá pouze okrajově 
pod tyto obory. Lidé s postižením často nedostanou dostatečný prostor pro nácvik a tím se může 
výrazně snížit efektivita používání kompenzačních pomůcek. 
Pojem kompenzační pomůcky je zde uváděn v nejširším smyslu slova, někdy přesněji uváděný jako 
asistivní technologie, tedy veškeré asistivní, adaptivní a rehabilitační zařízení určená lidem s 
postižením, mezi které lze řadit např. technické úpravy prostředí, přizpůsobení softwaru, nebo 
asistenční psy. 
Osoby z cílové skupiny jsou vystaveny riziku nižší samostatnosti a soběstačnosti. Důsledkem může být 
neúspěch ve vzdělávacím procesu, na pracovním trhu, či nutnost využívání pobytových služeb 
ústavního typu. Ačkoli jsou tato zásadní rizika integrace či inkluze v dnešní době často řešitelná 
technicky, nedostatečná informovanost a zkušenosti v řadách osob s postižením zapříčiňují nevyužití 
těchto technologií v dostatečné míře.  
 
Na základě naší spolupráce s konkrétními osobami z cílové skupiny a v souladu s odbornými články 
zahraničních kolegů je prokazatelné, že v mnohých případech stojí za dosažením odpovídajícího 
vzdělání, získáním stabilního zaměstnání či trvalého samostatného bydlení často jen kvalitní výběr 
vhodné kompenzační pomůcky či kombinace pomůcek, anebo pouze zefektivnění způsobu využívání 
stávajících pomůcek. 
Výběr a efektivní způsob využívání kompenzačních pomůcek klade určité nároky. Především je 
potřeba dobré znalosti veškerých dostupných technologií, jejich variant a různých způsobů jejich 
využití. Dále je v převážné většině případů potřeba předpokládané pomůcky a jejich varianty 
vyzkoušet, neboť postižení přinášejí velmi různá omezení a často předem nelze přesně určit, zda bude 
konkrétní pomůcka tou nejvhodnější. Je také velmi důležité se s pomůckou naučit zacházet a sžít, aby 
širší možnosti, které má, nezůstaly nevyužity. 
V Praze (i celé ČR) doposud chybí služba, která by v oblasti kompenzačních pomůcek provedla osobu 
s postižením od zjištění sociální situace a individuálního plánu, přes komplexní řešení až po kvalitní 
účinný nácvik. 
 
Smysl a cíle projektu (zaměření projektu a jeho očekávaný výsledek) 
Projektem dáme lidem z cílové skupiny odbornou ergoterapeutickou podporu, široký výběr 
kompenzačních pomůcek a dostatečný čas a prostor pro nácvik. Klienti s touto podporou budou moci 
zvolit nejvhodnější pomůcky pro jejich individuální situaci a získají také schopnost jejich efektivního 
využití. Zvýší se jim tak možnosti sebeobsluhy a plného využití svého života v přirozeném prostředí. 
Dojde tím i ke snížení závislosti člověka s postižením na pomoci druhé osoby (osobního asistenta). 
Dále budou mít osoby z cílové skupiny, které jako kompenzaci svých postižení využívají psích 
pomocníků, možnost efektivně kombinovat práci psího asistenta s úpravami prostředí a dalšími 
kompenzačními pomůckami. Psí asistenti budou moci být v nácvikové místnosti trénováni pro práci v 
prostředí bytu vybaveného kompenzačními pomůckami. Dojde tak k efektivní kombinaci pomoci psího 
asistenta a využití kompenzačních pomůcek. 
Ročně 60 osob z cílové skupiny využije služeb nácvikové místnosti pod vedením ergoterapeuta, 25 
osob ročně s vypůjčí některou z kompenzačních pomůcek. Údaje pro ověření budou přejaty ze 
záznamů o využití nácvikové místnosti, vedených obsluhou elektronicky v programu eQuip. 
Pro účely zřízení nácvikové místnosti bude upraveno 212 m2 prostor a vybaveno 53 druhy 
kompenzačních pomůcek.  
Cílové skupiny:  
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Osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných 
Cílovou skupinou projektu, zvolenou v předdefinovaném výčtu jsou osoby se zdravotním postižením, 
včetně duševně nemocných. Konkrétně jsou to osoby s tělesným a kombinovaným postižením, tedy 
přidruženým postižením mentálním a osoby se zrakovým a sluchovým postižením, ve věku 1 - 64 let, v 
souladu s výzvou splňující podmínky územní způsobilosti pro hl. m. Prahu. Půjde o osoby z vymezené 
cílové skupiny, které žijí v přirozeném, nikoli institucionálním prostředí a pro zmírnění svých omezení 
způsobených zdravotním postižením využívají, nebo mají zájem využívat kompenzační pomůcky, 
úpravy prostředí nebo psí pomocníky.  
Osoby s tělesným postižením tvoří skupinu se společným znakem, jímž je omezení pohybu. Postižení 
způsobuje problémy v oblasti jemné i hrubé motoriky, má dopad na hybnost končetin a koordinaci 
pohybu, na oblast mimiky, řeči a na percepční a kognitivní funkce. Kombinované postižení je 
charakterizováno přítomností 2 a více typů postižení, převážně jde o souběh tělesného a přidruženého 
mentálního postižení.  
U osob s mentálním postižením dochází k zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému 
vývoji některých psychických vlastností a k poruchám v adaptačním chování.  
U osob se zrakovým či sluchovým postižením jde o částečnou či úplnou absenci jednoho ze smyslů. 
Většina výše popsaných osob je schopna uplatnit se ve společnosti, má-li k tomu vytvořeny optimální 
podmínky a dostatečnou podporu. 
Podle Krajského plánu rozvoje sociálních služeb pro Prahu 2016-2018 žije na území Prahy 7601 osob 
s přiznaným příspěvkem na péči ve věku do 65 let. Do 3. a 4. stupně závislosti, jehož držitelé tvoří 
převážnou většinu klientů žadatele i partnera spadá 2204 osob. 
Služby projektu využije ročně nejméně 60 osob z cílové skupiny. 
Záměr zřízení tréninkové místnosti vznikal v uplynulých 5 letech na základě potřeb klientů žadatele a 
partnera, identifikovaných v praxi poskytování služby sociální rehabilitace. 
Partneři projektu: Asistence, o.p.s. 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 032 724,43 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 91 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s. 

Právní forma žadatele: Spolek 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000881 

Název projektu: Rekonstrukce objektu Centra sociálních služeb Bohuslava 
Bureše Armády spásy 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 12 108 559,26 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Předmětem projektu je rekonstrukce budovy Centra sociálních služeb B. Bureše Armády spásy v Praze 
- Holešovicích. Dojde tak ke zvýšení kvality 3 poskytovaných sociálních služeb v CSS - azylového 
domu, noclehárny a nízkoprahového denního centra. Realizace projektu proběhne v roce 2019. 
Předmětem projektu je rekonstruovat budovy Centra sociálních služeb B.Bureše Armády spásy v ulici 
Tusarova v Praze – Holešovicích. Projekt spadá pod skupinu podporovaných aktivit A – podpora 
sociálních služeb. Jedná se konkrétně o „Rozvoj sociálních služeb“.  
V rámci výzvy č.35 je podporován rozvoj již zavedených sociálních služeb dle zákona o sociálních 
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službách ve smyslu jejich modernizace bez navyšování kapacity. Mezi podporované sociální služby 
patří:  
azylové domy (§ 57),  
nízkoprahová denní centra (§ 61),  
noclehárny (§ 63).  
Projekt bude realizovat podporovanou aktivitu - rekonstrukce a modernizace objektů (vč. nezbytných 
demolic, technické infrastruktury, technického zařízení budov a ploch), jak je definována ve výzvě.  
Globální cíl projektu:  
Rozvíjet a zkvalitnit již zavedené sociální služby dle zákona o sociálních službách poskytované 
Armádou spásy v Centru sociálních služeb B.Bureše v Praze a tím pomoci ke snížení počtu sociálně 
exkludovaných osob v regionu  
Specifické cíle projektu:  
Zvýšit kvalitu 3 poskytovaných sociálních služeb v CSS B.Bureše – azylového domu, noclehárny a 
nízkoprahového denního centra  
Zrekonstruovat budovy, v nichž je provozováno CSS B.Bureše  
Vybudovat nový bezbariérový přístup do objektu CSS  
Snížit provozní náklady na opravu, údržbu a energie objektu CSS  
Předkládaný záměr bude realizován v Centru sociálních služeb B.Bureše Armády spásy, které je 
provozováno v ulici Tusarova 1271/60 v Praze – Holešovicích. Žadatelem je Armáda spásy v České 
republice, z.s..  
Problém, který má realizace projektu vyřešit, je současný stav objektu (CSS tvoří 2 budovy, které jsou 
ale propojené), ve kterém se CSS nachází. Stavebně technický stav objektu je v určitých technických 
parametrech velmi špatný a vyžaduje rekonstrukci.  
Armáda spásy v objektu pronajatém od Hlavního města Prahy poskytuje sociální služby od roku 1993 a 
poslední významnější rekonstrukční stavební práce na objektu proběhly v roce 2000. Veřejný charakter 
stavby a předmět jejího využívání klade velké nároky na údržbu a provoz všech částí objektu. 
Předkládaný projekt reaguje na tato zjištění a jeho obsahem jsou stavební práce a rekonstrukce právě 
v těchto zmiňovaných bodech. Podrobný popis stavebních úprav je předmětem projektové 
dokumentace a položkového stavebního rozpočtu a je také rozepsán dále v textu SP.  
Současný stav objektu CSS neumožňuje poskytovat sociální služby v odpovídající kvalitě. Hlavním 
přínosem projektu tak bude vybudování kvalitního (odpovídajícího) zázemí pro poskytování sociálních 
služeb. Díky realizaci projektu dojde k podpoře osob ohrožených sociálním vyloučením, projekt tak 
přispívá k inkluzi těchto znevýhodněných osob. 
Cílové skupiny:  
Osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím 
Příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a 
azylantů 
Osoby závislé a ohrožené závislostmi 
Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s 
lidmi a osoby poskytující sexuální služby za úplatu 
Osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin 
Osoby po (ve) výkonu trestu 
Cílovou skupinou jsou tedy osoby využívající některou z těchto sociálních služeb. Z cílových skupin 
tak, jak jsou definovány ve výzvě č.35 se jedná o téměř všechny skupiny s výjimkou rodin, dětí a 
mládeže z rodin v nepříznivé sociální situaci. 
Cílové skupiny, na které se projekt zaměřuje nejvíce, jsou osoby sociálně vyloučené a ohrožené 
sociálním vyloučením. Projekt pak cílí zejména na osoby bez přístřeší a osoby ohrožené 
bezdomovectvím. Nicméně mezi uživatele sociálních služeb CSS B.Bureše patří i osoby spadající pod 
další typy cílových skupin. 
Primární cílová skupina: 
-osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím  
Další cílové skupiny, které zároveň splňují primární cílovou skupinu a využívají jedné ze sociálních 
služeb provozovaných v CSS B.Bureše: 
-příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů  
-oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi a 
osoby poskytující sexuální služby za úplatu  
-osoby závislé a ohrožené závislostmi  
-osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin nebo opouštějící 
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pěstounskou péči  
-osoby po (ve) výkonu trestu  
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 12 108 559,26 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 97 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: R - Mosty, z.s. 

Právní forma žadatele: Spolek 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000885 

Název projektu: Rozvoj a stabilita klubů R-Mosty 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 27 061 506,63 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Projekt chce stabilizovat jedno z nejstarších pražských nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, 
jehož počátky sahají do roku 1992. Projekt pojímá obě formy služby, tedy terénní i ambulantní. Terénní 
formou je streetwork ve speciálně upraveném autobusu Uličník (oceněn magistrátem v roce 2017 1. 
místem v soutěži prevence kriminality v Praze), v ambulantní formě nám jde o získání vlastních 
prostor, více vyhovujících charakteru služby. Obě formy chceme vybavit odpovídajícím zařízením a 
zázemím. 
Projekt chce stabilizovat jedno z nejstarších pražských nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, 
jehož počátky sahají do roku 1992. Projekt pojímá obě formy služby, tedy terénní i ambulantní. Terénní 
formou je streetwork ve speciálně upraveném autobusu („streetbusu“) Uličník (v roce 2017 oceněn 
Magistrátem 1. místem v soutěži prevence kriminality v Praze), v ambulantní formě nám jde o získání 
vlastních prostor, více vyhovujících charakteru služby. Obě formy chceme vybavit odpovídajícím 
zařízením a zázemím. 
Primárním cílem projektu je vybudovat stabilní zázemí ambulantní služby NZDM, které díky lepší 
poloze a ještě nižšímu prahu přístupnosti pojme až 200 unikátních klientů ročně (děti a mládež mezi 10 
a 18 lety), v širším časovém rozsahu (včetně možností prodloužení provozní doby, akce o víkendech a 
svátcích, které z provozních důvodů nejsou v tuto chvíli možné) a v lepších i dopravně dostupnějších 
prostorách (Koněvova 605/2 leží v blízkosti autobusové zastávky, naproti výstupu karlínského tunelu, v 
blízkosti populární stezky pro cyklisty a pěší). 
Tento prostor je v dobrém technickém stavu, proto postačí dílčí udržovací práce. Jsme si vědomi 
pořizovací ceny objektu, nicméně v centrální části Prahy, kterou naše NZDM obsluhují, není možné 
získat nebytový prostor podobných vlastností za nižších finančních podmínek. Prostor v Koněvově je 
ideální polohou (nemění obsluhovanou lokalitu, je pouhých 180 m vzdálený od současného ambul. 
NZDM), přístupem (samostatný vchod z boční ulice Chlumova), disponuje suterénem využitelným pro 
řízené aktivity (zkušebna, tanec), odpovídá velikostí (315m2, z toho zhruba 2/3 využitelných pro přímou 
práci, 1/3 jako zázemí služby), katastrální určení "jiný nebytový prostor" kolaudačně "provozovna, 
obchodní prostory" není v rozporu s činností NZDM.  
Sekundárním cílem je inovovat atraktivní technický prostředek - streetbus Uličník, který jen v roce 2017 
obsloužil, většinou opakovaně, 160 dětí a mladých lidí z pražských Vinohrad a Žižkova a stal se 
oblíbenou součástí smysluplného vyplnění volného času uživatelů, kteří do něj ke kontaktním 
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pracovníkům přicházejí sdílet své situace, řešit komplikace i radosti dospívání, starosti v rodině, studijní 
a profesní kariéru, šikanu, drogy, úskalí kyberprostoru a další jevy, se kterými se mohou ve svém věku 
dnes snadno setkat. 
V tomto případě se jedná o odstavení dosluhující Karosy 736 a výměna za nízkoemisní modernější 
autobus s normou Euro 3 nebo 4, s obdobným vybavením, navýšenou okamžitou kapacitou klientů, s 
vyšší spolehlivostí a nižší spotřebou. 
 
Naplnění výše definovaných cílů přinese následující výsledky:  
lepší dostupnost ambulantní služby NZDM R-Mosty  
snížení prahovosti pro klienty NZDM (samostatný vstup z boční ulice, diskrétní, mimo společné 
rezidentní prostory) výrazně vyšší udržitelnost služby NZDM nezávislá na pronájmu prostor, lepší 
materiálně technická základna služby (více oddělených prostor, lepší možnost individuálních konzultací 
i společných aktivit), širší možnost otevírací doby (víkendy, svátky), inkluzivní posun služby mimo 
segregovanou školu, lepší a nové vybavení (služba nikdy neměla možnost čerpat investiční dotaci, 
vybavení je zčásti formou nákupu DDHM v omezeném množství nebo ještě z darů právnických i 
fyzických osob, z bazarového sortimentu, z hmotných darů zaměstnanců a členů spolku), v terénní 
službě pak očekáváme vyšší jistotu spolehlivosti technického prostředku (obytného autobusu), 
možnost zvýšení obslužnosti klientů (poptávka po službě dlouhodobě převyšuje naše současné 
možnosti, s novým autobusem zvažujeme i rozšíření kapacitu terénu o dalších 4 až 8 hodin), ještě 
příznivější ohlas v rezidentní komunitě zejm. na nám. Jiřího z Poděbrad - a to díky nízkoemisnímu 
vozidlu, které bude méně zatěžovat místní zahrádky u kaváren a okolí farmářských trhů. Celkově lze 
říci, že nákup nového autobusu umožní samotné fungování této unikátní a kdysi také pilotní služby 
(náš první mobilní NZDM klub fungoval již v roce 2012) i v příštích letech, což by se současným 
autobusem nebylo vůbec jisté co do technické stránky.  

Celkově očekáváme nejen zlepšení prostředí k výkonu našich nízkoprahových služeb, ale i zlepšení 
komunitních vazeb, lepší PR služeb a zejména výraznou jistotu udržitelnosti. 

Cílové skupiny:  
Děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci 
Jedná se o děti a mládež z rodin, které zažívají rodinnou nepříznIvou situaci spojenou s osobní krizí 
člena rodiny, konfliktním prostředím v rodině, rozpadem rodiny, ohrožením stabilního bydlení, 
ekonomickou tísní a obecnou exkluzí; děti a mládež z diskriminovaných (marginalizovaných) skupin, s 
multiplikovaným sociálním nebo zdravotním handicapem. Děti vyrůstající ve vyloučené lokalitě nebo 
komunitě s nízkým sociálním i finančním kapitálem, děti, jejichž trávení volného času nemá charakter 
rodinou podporované tvůrčí nebo vzdělávací činnosti, nemají prostředky na kroužky ani jiné placené 
aktivity. 
 
Příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a 
azylantů 
Významná část naší klientely (ambulantní i terénní forma) patří zároveň do této cílové skupiny. 
Nejčastěji jsou klienti našeho ambulantního NZDM příslušníky romského etnika, u terénní služby se 
pak mezi klienty vyskytují nejčastěji vietnamské děti a mládež.  
V nových prostorách na Koněvově ulici předpokládáme, že nás začnou výrazně více navštěvovat 
neromské děti, které nyní využívají spíše terénní službu (do prostoru ZŠ Cimburkova přicházejí tyto 
děti zřídka) a dojde k inkluzivnímu trávení společného času mezi klienty napříč etniky (máme dobrou 
zkušenost z našich fakultativních výjezdů doma i v zahraničí i při sportovní činnosti fotbalových 
smíšených týmů v Nízkoprahové lize) 
 
Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s 
lidmi a osoby poskytující sexuální služby za úplatu 
Malou, ale nikoliv nevýznamnou částí, patří mezi naši klientelu i mládež, kterou lze zařadit do této 
skupiny. Ponejvíce se jedná o děti vyrůstající v rodinách, kde se vyskytuje domácí násilí, dále o 
mladistvé a mladé dospělé, které se s domácím násilím setkávají již jako partneři, a v neposlední řadě 
jde o děti a mládež, které mají zkušenost s příležitostným sexem za úplatu. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
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ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 27 061 506,63 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 86,75 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú. 

Právní forma žadatele: Ústav 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000886 

Název projektu: Krizová pomoc efektivněji 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 535 391,78 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Smyslem projektu je zefektivnit poskytování terénní krizové intervence a zmodernizovat zázemí pro 
práci s osobami v krizi na území hl. m. Prahy. Vychází přitom ze strategických dokumentů hl. m. Prahy 
i pražských městských částí.  Realizace projektu bude mít přímý dopad na cílovou skupinu. V době 
udržitelnosti podpoříme 285 osob v ambulantní a 120 osob v terénní formě krizové pomoci. Náplní 
projektu je nákup osobního automobilu a vybavení místností pro práci s klienty a zázemí pro 
pracovníky. 
Cílem projektu je v horizontu 9 měsíců zakoupit osobní automobil vč. příslušenství, pomůcky pro práci 
s klienty, úpravu a vybavení denní místnosti, vybavení místnosti pracovníků krizové pomoci a 
odhlučnění místnosti krizové pomoci a tím zvýšit dostupnost a kvalitu krizové pomoci občanům hl. m. 
Prahy, kteří se ocitnou v krizové situaci.  
Krizi definujeme jako stav psychické nepohody, který klient není schopen řešit sám ani s pomocí svého 
okolí. Potřebuje proto odbornou pomoc. Více viz níže Cílové skupiny projektu.  
Smyslem projektu je zefektivnit poskytování terénní krizové intervence a zmodernizovat zázemí pro 
práci s osobami v krizi na území hl. m. Prahy.  
 
Dopady projektu a jejich ověření (očekávaný výsledek):  
Primární dopady projektu zaznamená cílová skupina. Bude se jednat zejména o snížení rizika jejich 
sociálního vyloučení a naopak zvýšení kvality života jedinců. 
Sekundární dopady zaznamená okolí cílové skupiny. Tzn. rodinní příslušníci, přátelé, kolegové na 
pracovišti, spolužáci aj. Pokud se v sociálním systému objevuje osoba zatížená krizovou situací, 
negativně to dopadá právě i na ty osoby, se kterými jedinec v krizi přichází do kontaktu. Osoba v krizi 
mění formu komunikace, není schopná soustředit se na detaily, bývá podrážděná, agresivní, aj. To se 
potom odráží v interakci s ostatními, kteří třeba nerozumějí takové změně a může to u nich vyvolávat 
hněv na danou osobu nebo naopak strach o její zdraví a život.   
Neřešené krizové stavy jedince přecházejí do chronických problémů, které jsou rizikové pro výskyt 
nebo prohloubení sociální patologie. Jedinci, kterým se v krizovém období nedostane odborné pomoci, 
svou situaci buďto zvládnou relativně dobře, nebo za pomoci tzv. únikových strategií. Nejčastěji se 
jedná o alkohol, drogy, sebepoškozování, parasuicidiální pokusy, vybíjení agrese na okolí, a další. 
Výskyt sociální patologie u jedinců má negativní vliv na ně samotné, jejich okolí a v konečném 
důsledku také na společnost. 

 
Poskytneme podporu 285 osobám ve formě ambulantní a 120 osobám ve formě terénní krizové 
pomoci, v době udržitelnosti. Počet klientů budeme evidovat v samostatné tabulce a průběžně 
vyhodnocovat naplňování indikátoru. V případě potřeby zvýšíme informovanost veřejnosti o možnosti 
naší krizové pomoci. To bychom zajistili prostřednictvím FB profilu, FB blogu, distribucí letáků do 
ordinací lékařů, škol, úřadů apod.  
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V terénní formě krizové pomoci očekáváme mírný nárůst klientů, a to ze 30 na 40 za rok. U této formy 
podpory především očekáváme zkrácení objednacího termínu o 1 – 2 dny. Jak již bylo zmíněno, 
terénní službu poskytují vždy dva pracovníci. Minimálně další jeden pracovník musí být po stejnou 
dobu k dispozici na pracovišti, pro případ, že krizovou pomoc někdo vyhledá bez objednání. Pro 
uskutečnění jednoho výjezdu do terénu, je tedy zapotřebí, sladění časového harmonogramu minimálně 
tří krizových pracovníků. To je o to náročnější, když se do doby promítá i čas na přepravu za/od klienta. 
Tuto dobu bychom prostřednictvím nákupu osobního automobilu chtěli zkrátit o 20 – 60 minut/výjezd.  
V ambulantní formě očekáváme spíše kvalitativní dopady. 
Osobám, jež využijí naší krizovou pomoc, se zlepší jejich psychický stav, tím, že budou schopné lépe 
reflektovat své pocity, prožitky, lépe se budou orientovat ve své situaci, budou znát své vnitřní i vnější 
zdroje, budou mít vytvořené strategie zvládání aktuální situace. Krizový stav bude významně zmírněn 
nebo zcela odstraněn. Kvalitativní dopady budou posuzovány krizovým pracovníkem, jenž s klientem 
naváže spolupráci. Krizový pracovník z každé konzultace vytváří zápis, ve kterém reflektuje cíle, 
průběh a výsledky. Zápisy jsou prováděny v klientském systému Highlander2. 
Cílové skupiny:  
Osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných 
Tato cílová skupina tvoří přibližně 30% podíl osob, využívajících naší krizovou pomoc. Tato cílová 
skupina nás kontaktuje nejčastěji na základě doporučení psychiatrů, praktických lékařů, lékařů 
specialistů, kteří zaznamenají změny chování osob nebo jejich zhoršených psychický stav.  Cílová 
skupina bude do projektu zapojena až ve fázi udržitelnosti.  
Cílová skupina, která bude čerpat dopady projektu, je specifická zejména tím, že se u ní objevuje: 
- pocit psychického rozhození, zmatení, nejasnosti 
- tenze, úzkost, panické stavy, stavy emočního vypětí a vyčerpání 
- referují o překážce, se kterou si nejsou schopni poradit sami, či za pomoci blízkých - tato 
překážka je klienty hodnocena jako ohrožující 
- zpravidla je přítomno narušené sociální fungování (fungování v rolích, které v životě mají, 
plánování budoucnosti, vnímání sebe sama jako aktivního činitele ve svém životě) 
- prezentují sebevražedné ideace či tendence 
- subjektivně popisují stav, se kterým si neumí pomoci, potřebují v něm poradit. 
 
Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s 
lidmi a osoby poskytující sexuální služby za úplatu 
Oběti trestné činnosti, resp. oběti domácího násilí tvoří asi 8% našich klientů. Oběti fyzického násilí 
využívají spíše terénní formu pomoci. Oběti psychického násilí využívají jak terénní tak ambulantní 
formu pomoci. Cílová skupina bude do projektu zapojena až ve fázi udržitelnosti. Klienti této CS nás 
vyhledali na internetu.  
Cílová skupina, která bude čerpat dopady projektu, je specifická zejména tím, že se u ní objevuje: 
- pocit psychického rozhození, zmatení, nejasnosti 
- tenze, úzkost, panické stavy, stavy emočního vypětí a vyčerpání 
- referují o překážce, se kterou si nejsou schopni poradit sami, či za pomoci blízkých - tato 
překážka je klienty hodnocena jako ohrožující 
- zpravidla je přítomno narušené sociální fungování (fungování v rolích, které v životě mají, 
plánování budoucnosti, vnímání sebe sama jako aktivního činitele ve svém životě) 
- prezentují sebevražedné ideace či tendence 
- subjektivně popisují stav, se kterým si neumí pomoci, potřebují v něm poradit. 
 
Osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin 
S touto cílovou skupinou jsme schopni pracovat. Zatím jsme však měli pouze klienty, kteří byli před 
umístněním nebo po propuštění z diagnostického ústavu. Cílová skupina bude do projektu zapojena až 
ve fázi udržitelnosti. Klienti nás vyhledali na základě doporučení OSPOD.  
Cílová skupina, která bude čerpat dopady projektu, je specifická zejména tím, že se u ní objevuje: 
- pocit psychického rozhození, zmatení, nejasnosti 
- tenze, úzkost, panické stavy, stavy emočního vypětí a vyčerpání 
- referují o překážce, se kterou si nejsou schopni poradit sami, či za pomoci blízkých - tato 
překážka je klienty hodnocena jako ohrožující 
- zpravidla je přítomno narušené sociální fungování (fungování v rolích, které v životě mají, 
plánování budoucnosti, vnímání sebe sama jako aktivního činitele ve svém životě) 
- prezentují sebevražedné ideace či tendence 
- subjektivně popisují stav, se kterým si neumí pomoci, potřebují v něm poradit. 
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Osoby po (ve) výkonu trestu 
Klienti, kteří vyhledávají krizovou pomoc, oceňují její nízkoprahovost, která spočívá v anonymitě a 
bezplatnosti. Pouze dva klienti nám sdělili, že byli ve výkonu trestu či jsou v podmínce. Cílová skupina 
bude do projektu zapojena až ve fázi udržitelnosti. Klienti nás vyhledali na základě doporučení 
OSPOD. 
Cílová skupina, která bude čerpat dopady projektu, je specifická zejména tím, že se u ní objevuje: 
- pocit psychického rozhození, zmatení, nejasnosti 
- tenze, úzkost, panické stavy, stavy emočního vypětí a vyčerpání 
- referují o překážce, se kterou si nejsou schopni poradit sami, či za pomoci blízkých - tato 
překážka je klienty hodnocena jako ohrožující 
- zpravidla je přítomno narušené sociální fungování (fungování v rolích, které v životě mají, 
plánování budoucnosti, vnímání sebe sama jako aktivního činitele ve svém životě) 
- prezentují sebevražedné ideace či tendence 
- subjektivně popisují stav, se kterým si neumí pomoci, potřebují v něm poradit. 
 
Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / 
samoživitelkou 
Jedná se o nejčastější cílovou skupinu, vyhledávající naše služby, a to jak terénní tak ambulantní. Do 
služeb přicházejí rodiče samostatně, nebo spolu s dětmi. Stává se, že přivedu pouze děti. Klienti nás 
vyhledávají nejčastěji na doporučení OSPOD nebo dětských lékařů. Cílová skupina bude do projektu 
zapojena až ve fázi udržitelnosti.  
Cílová skupina, která bude čerpat dopady projektu, je specifická zejména tím, že se u ní objevuje: 
- pocit psychického rozhození, zmatení, nejasnosti 
- tenze, úzkost, panické stavy, stavy emočního vypětí a vyčerpání 
- referují o překážce, se kterou si nejsou schopni poradit sami, či za pomoci blízkých - tato 
překážka je klienty hodnocena jako ohrožující 
- zpravidla je přítomno narušené sociální fungování (fungování v rolích, které v životě mají, 
plánování budoucnosti, vnímání sebe sama jako aktivního činitele ve svém životě) 
- prezentují sebevražedné ideace či tendence 
- subjektivně popisují stav, se kterým si neumí pomoci, potřebují v něm poradit. 
 
Děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci 
Jedná se o druhou nejpočetnější skupinu osob, vyhledávající naší krizovou pomoc. Nepříznivou 
sociální situací nehodnotíme pouze z hlediska finančního, ale také sociálního tzj. z hlediska kvality 
interpersonálních vazeb v úzké i širší rodině.  Klienti nás vyhledávají nejčastěji na základě doporučení 
OSPOD, z krizových center, která nemají volné kapacity nebo nepracují s dětmi a mladistvými, ze škol. 
Cílová skupina bude do projektu zapojena až ve fázi udržitelnosti.  
Cílová skupina, která bude čerpat dopady projektu, je specifická zejména tím, že se u ní objevuje: 
- pocit psychického rozhození, zmatení, nejasnosti 
- tenze, úzkost, panické stavy, stavy emočního vypětí a vyčerpání 
- referují o překážce, se kterou si nejsou schopni poradit sami, či za pomoci blízkých - tato 
překážka je klienty hodnocena jako ohrožující 
- zpravidla je přítomno narušené sociální fungování (fungování v rolích, které v životě mají, 
plánování budoucnosti, vnímání sebe sama jako aktivního činitele ve svém životě) 
- prezentují sebevražedné ideace či tendence 
- subjektivně popisují stav, se kterým si neumí pomoci, potřebují v něm poradit. 
 
Senioři 
Rovněž se jedná o cílovou skupinu spadající do skupiny osob, které můžeme, dle platné registrace, 
poskytnout krizovou pomoc. Senioři nás vyhledávají minimálně. Zatím pouze ve dvou případech.  
Klienti nás vyhledali na doporučení lékařů. Cílová skupina bude do projektu zapojena až ve fázi 
udržitelnosti. 
 
Osoby závislé a ohrožené závislostmi 
Jedná se o cílovou skupinu, s níž pracujeme pouze ve fázi akutní intoxikace. Naše služby vyhledávají 
spíše mladiství, experimentující s měkkými drogami nebo osoby s počínající alkoholovou závislostí. 
Klienti nás vyhledali na základě doporučení školních psychologů a praktických lékařů. Cílová skupina 
bude do projektu zapojena až ve fázi udržitelnosti.  
Cílová skupina, která bude čerpat dopady projektu, je specifická zejména tím, že se u ní objevuje: 
- pocit psychického rozhození, zmatení, nejasnosti 
- tenze, úzkost, panické stavy, stavy emočního vypětí a vyčerpání 
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- referují o překážce, se kterou si nejsou schopni poradit sami, či za pomoci blízkých - tato 
překážka je klienty hodnocena jako ohrožující 
- zpravidla je přítomno narušené sociální fungování (fungování v rolích, které v životě mají, 
plánování budoucnosti, vnímání sebe sama jako aktivního činitele ve svém životě) 
- prezentují sebevražedné ideace či tendence 
- subjektivně popisují stav, se kterým si neumí pomoci, potřebují v něm poradit. 
 
Osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím 
Jedná se o cílovou skupinu, která naše služby aktivně nevyužívá. Nicméně spadá do kategorie "osoby 
v krizi", pokud svůj stav hodnotí jako krizový. Cílová skupina bude do projektu zapojena až ve fázi 
udržitelnosti.  
Cílová skupina, která bude čerpat dopady projektu, je specifická zejména tím, že se u ní objevuje: 
- pocit psychického rozhození, zmatení, nejasnosti 
- tenze, úzkost, panické stavy, stavy emočního vypětí a vyčerpání 
- referují o překážce, se kterou si nejsou schopni poradit sami, či za pomoci blízkých - tato 
překážka je klienty hodnocena jako ohrožující 
- zpravidla je přítomno narušené sociální fungování (fungování v rolích, které v životě mají, 
plánování budoucnosti, vnímání sebe sama jako aktivního činitele ve svém životě) 
- prezentují sebevražedné ideace či tendence 
- subjektivně popisují stav, se kterým si neumí pomoci, potřebují v něm poradit. 
 
Příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a 
azylantů 
Pokud jsou osoby v krizi z této cílové skupiny schopny dorozumět se česky na velmi dobré úrovni, jsme 
schopni jim pomoc poskytnout. Nicméně z vyznávání principu nediskriminace, nevedeme záznamy o 
národnostní příslušnosti nebo o etnicitě našich klientů. Cílová skupina bude do projektu zapojena až ve 
fázi udržitelnosti.  
Cílová skupina, která bude čerpat dopady projektu, je specifická zejména tím, že se u ní objevuje: 
- pocit psychického rozhození, zmatení, nejasnosti 
- tenze, úzkost, panické stavy, stavy emočního vypětí a vyčerpání 
- referují o překážce, se kterou si nejsou schopni poradit sami, či za pomoci blízkých - tato 
překážka je klienty hodnocena jako ohrožující 
- zpravidla je přítomno narušené sociální fungování (fungování v rolích, které v životě mají, 
plánování budoucnosti, vnímání sebe sama jako aktivního činitele ve svém životě) 
- prezentují sebevražedné ideace či tendence 
- subjektivně popisují stav, se kterým si neumí pomoci, potřebují v něm poradit. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 535 391,78 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 93,25  
 
 
Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Centrum sociálních služeb Praha 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným 
celkem 
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Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000888 

Název projektu: Modernizace azylového domu Skloněná 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 21 633 499,00 Kč  

Stručný obsah projektu: 
Projekt je zaměřen na modernizaci objektu azylového domu pro muže Skloněná, kdy díky realizaci 
stavebních oprav interiérů dojde ke zlepšení a zefektivnění poskytované sociální služby. Záměrem 
projektu jsou stavební úpravy prostor bez navýšení stávající kapacity. Jedná se o komplexní provedení 
celé řady oprav, výměn a doplnění vnitřních interiérů dle stávajících norem. Projekt výrazně přispěje ke 
zvýšení standardů tohoto zařízení a přispěje ke zlepšení situace klientů našeho AD.    
Projekt je zaměřen na modernizaci objektu Azylového domu pro muže Skloněná, kdy díky realizaci 
stavebních oprav interiérů dojde ke zlepšení a zefektivnění poskytované sociální služby.  
Hlavním problémem, na jehož řešení se projekt zaměřuje, je stávající nevyhovující stav objektu 
Azylového domu Skloněná. Dochází k neustálým výpadkům elektřiny a k jejímu probíjení. I přes 
výměnu jističů se situace nevyřešila a z hlediska bezpečnosti může být problematická. Další zásadní 
stavební úpravu si vyžadují rozvody vnitřní kanalizace a vnitřní vodovod. Stávající původní litinové 
odpady často protékají, ucpávají se a dochází ke vzlínání vody. V důsledku toho je pak nutné uzavírat 
často koupelny i WC, což velmi omezuje provoz Azylového domu a pro uživatele může být velmi 
omezující. S tím souvisí i plánovaná výměna zastaralé a poškozené sanitární keramiky na WC a 
koupelnách, která nemá parametry bezbariérovosti. Azylový dům je vybaven pouze jedním 
bezbariérovým sociálním zařízením, což je při využívání služby vícero imobilními uživateli současně, 
velmi komplikované. Do pokojů, kde nejsou koupelny, budou doplněna umyvadla a na pokoje také 
chybějící odvětrávání. Celkově objekt vykazuje mnoho nedostatků způsobených jednak zastaralým 
původním technickým zařízením a pak opotřebením současného vybavení. 
Budova Azylového domu Skloněná je dvoupatrová. Vchod do budovy je uzamykatelný. Při vstupu je 
umístěna plošina pro vozíčkáře. Pobyt vozíčkářů v ADS je podmíněn schopností se samostatně o sebe 
starat, k dispozici je jedna bezbariérová koupelna. V přízemí budovy se nachází recepční místnost, 
pracovník recepce budovu příchozím odemyká. Na každém podlaží jsou uživatelům k dispozici 
společné toalety, společné sprchy, společné televizní místnosti (ve dvou je umožněno kouření, jedna je 
určena pro nekuřáky) a kuchyně s vybavením pro přípravu stravy (kombinovaný elektrický sporák, 
varné konvice, možnost zapůjčení nádobí dle možností ADS). Uživatelům je rovněž k dispozici 
prádelna, která je vybavena pračkou a sušičkou. Dále uživatelé mají možnost využívat např. počítače s 
připojením na internet, knihovnu, rotoped. Kapacita ADS je 58 lůžek, přičemž v každé ubytovací 
jednotce mohou být ubytováni 2 uživatelé. Bytové jednotky jsou uzamykatelné a jsou vybaveny 
skříněmi, nočními stolky, stolem, dvěma židlemi a malou ledničkou pro uchovávání potravin. 
Záměrem projektu jsou stavební úpravy prostor Azylového domu ve stávajícím objektu Malá Skloněná 
521, 190 00 Praha 9. Jedná se o komplexní provedení oprav, výměn a doplnění vnitřních interiérů dle 
stávajících norem. Realizace prací proběhne na rozvodech elektrické energie, domovních rozvodech 
LAN a TV, kompletně na vnitřních rozvodech vody a kanalizace. V souvislosti s modernizací koupelen 
a kuchyňských linek v ubytovacích jednotkách a ve společných prostorách, proběhnou výměny 
osvětlovacích těles, elektrických zásuvek, vypínačů, rozvodných skříní a nouzového osvětlení. 
Provedena bude výměna opotřebených dveří do ubytovacích jednotek i v nich a výměna opotřebených 
a nevyhovujících podlahových krytin. 
 
Specifické cíle projektu jsou:  
a) Snížit počet neustálých oprav, které omezují užívání služby a ve svém důsledku jsou ekonomicky 
nehospodárné (snížení prostředků vynaložených na opravy o polovinu)  
b) Zvýšit bezpečnost prostor Azylového domu Skloněná (eliminace rizika probíjení elektřiny a dalších 
rizik souvisejících s nevyhovujícím stavem elektřiny)  
c) Zvýšit kvalitu ubytování pro mobilní i imobilní uživatele služby (dovybavení či výměna opotřebeného 
zařízení Azylového domu dle standardů bezbariérovosti, vytvoření dalšího bezbariérového sociálního 
zařízení)  
Cílové skupiny:  
Osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím 
Cílovou skupinou Azylového domu Skloněná (dále jen ADS) jsou muži bez přístřeší ve věku od 18 let, 
kteří: jsou občany EU, přednostně ČR, jsou hlášeni k trvalému pobytu v ČR, přednostně na území hl. 
m. Prahy, jsou schopni prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, 
přicházejí na základě doporučení sociálního kurátora, sociálního pracovníka, případně organizace, s 
níž spolupracují na řešení své nepříznivé sociální nebo životní situace, jsou prokazatelně osobami v 
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hmotné nouzi, nepotřebují z důvodu zhoršeného zdravotního stavu trvalou pomoc jiné fyzické osoby, 
netrpí akutním infekčním onemocněním ohrožujícím zdraví ostatních osob, netrpí duševní poruchou, 
která by závažným způsobem narušovala kolektivní soužití, nepotřebují ústavní péči ve zdravotnickém 
zařízení, jsou schopni se dorozumět v českém jazyce nebo si zajistit tlumočení, nejsou závislí na 
návykových látkách, budou schopni řádně hradit poplatky za ubytování. 
Podmínky k přijetí: 
jsou schopni při uzavírání Smlouvy o poskytnutí sociální služby složit vratnou zálohu ve výši 200,- Kč a 
současně předem uhradit prvních 5 nocí pobytu částkou ve výši 500,- Kč, budou schopni řádně hradit 
poplatky za ubytování.  
Postup přijetí: 
záj. o ubytování vyhledá svého soc. kurátora, probačního úředníka nebo soc. pracovníka který ho 
doporučí do ADS, pokud žadatel sám zkontaktuje ADS, je mu vysvětleno, aby postupoval dle bodu č. 1 
soc. kurátor, probační úředník nebo soc. pracovník domluví se soc. pracovníkem ADS konkrétní termín 
jednání se záj., je seznámen s UŘ a chodem ADS, záj. se dostaví do ADS v předjednaném 
termínu/čase, je zjišťováno, zda záj. spadá do cílové skupiny ADS, se záj., který se rozhodne sociální 
službu ADS využít, je domluven konkrétní termín nástupu, a to s ohledem na volnou ubyt. kapacitu, v 
den nástupu záj. předloží soc. pracovníkovi nebo vedoucímu ADS doklad totožnosti a potvrzení o 
zdravotní způsobilosti, poté jsou podepsány: Smlouva o poskytnutí sociální služby a UŘ ADS. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 21 633 499,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 15% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 87,25 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Centrum sociálních služeb Praha 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným 
celkem 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000889 

Název projektu: Modernizace AD v objektech Šromova 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 46 150 742,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Projekt je zaměřen na modernizaci 3 azylových domů provozovaných v objektech Šromova 1 a 3, které 
jsme zahrnuli do jednoho projektu z logické vazby umístění v sousedících a do značné míry 
souvisejících objektech. Díky realizaci projektu dojde ke zlepšení a zefektivnění poskytovaných 
sociálních služeb našich zařízení. Jedná se o Azylový dům s ošetřovatelskou službou (dále jen ADOS), 
Azylový dům pro ženy (dále také AD pro ženy), Azylový dům Šromova (dále také ADŠ). 
Stávající stav budov azylových domů stavebně odpovídá potřebám realizace služeb, a to ve smyslu 
jejich 
umístění a prostorového rozložení. V posledních letech CSSP na objektech provedlo celkové 
zateplení, výměnu oken a opravu balkónů. To přispělo k energetickým úsporám a částečné 
modernizaci objektů. Některé z interiérových stavebních úprav ale stále zrealizovány nebyly a 
výraznou měrou ovlivňují, až narušují realizaci služby azylových domů ADOS, AD pro ženy a ADŠ. 
Azylový dům s ošetřovatelskou službou (dále také ADOS) se nachází v ulici Šromova 861/1, 198 00 
Praha 14. Budova ADOS je umístěna přibližně 10 minut chůze od zastávky metra B Rajská Zahrada 
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(ve směru Černý Most). V 1. a 2. patře jsou ubytovací jednotky pro uživatele, pracovna zdravotních 
sester a denní místnost pro personál. Každá ubytovací jednotka (2+kk nebo 1+kk) má své vlastní 
sociální zařízení a sprchový kout. Celková kapacita ADOS je 26 lůžek. Ve 3. podlaží je umístěna 
jídelna s výdejnou stravy a 2x WC. V přízemí a suterénu budovy se nacházejí administrativní prostory, 
vyšetřovna lékaře, bezbariérový pokoj, skladovací prostory, společenská místnost s televizí a prádelna. 
V budově je umístěn výtah, součástí areálu je i oplocená zahrada. V ADOS je nainstalován elektrický 
protipožární systém. 
Azylový dům pro ženy (dále také AD pro ženy) je situován na sídlišti Černý Most, Šromova 862/3, 198 
00 Praha 9. Jde o bytový dům panelového typu. Součástí služby je recepce, jejíž provoz je zajišťován 
nepřetržitě. Budova má celkem 5 pater + suterén. V suterénu jsou umístěny sklady, prádelna a zázemí 
jiného pracoviště – Dětské skupiny BONA, která má dále prostory i v prvním přízemním patře. V 
přízemí se, mimo prostor Dětské skupiny BONA, nachází recepce, kanceláře dalšího pracoviště – 
Azylového domu Šromova a ubytovací jednotky uživatelů AD Šromova. V prvním patře sídlí Azylový 
dům pro ženy. Ve druhém, třetím a čtvrtém patře se nachází ubytovací jednotky uživatelů AD Šromova. 
V budově je umístěn výtah, součástí areálu je i oplocená zahrada.  
 
Azylový dům pro ženy disponuje 2 bytovými jednotkami o velikosti 1+kk (po čtyřech lůžkách) a jednou 
bytovou jednotkou o velikosti 2+kk (6 lůžek). V bytech jsou umístěny i palandy, celkem čtyři místa jsou 
na horních lůžcích. Celková kapacita je 14 uživatelek. Dále se na patře nachází kancelář sociální 
pracovnice a společenská místnost, která je společná pro uživatele obou dvou azylových domů. 
Součástí ubytovací jednotky (1kk i 2kk) jsou lodžie, samostatné WC, koupelna a kuchyňský kout. 
Ubytovací jednotka je vybavena nábytkem (postele, úložné prostory, kuchyňský stůl, židle), 
elektrospotřebiči (lednice, sporák, digestoř, rychlovarná konvice). V azylovém domě je nainstalován 
elektrický požární systém. 
 
Azylový dům Šromova (dále také ADŠ) se nachází v objektu Šromova 862/3, 198 00 Praha 9. 
Disponuje 
26 bytovými jednotkami o velikosti 1+kk a 2+kk. Dále jsou v budově čtyři kanceláře, recepce, komunitní 
místnost, herna a technické prostory (sklady). Součástí ubytovací jednotky (1kk i 2kk) jsou lodžie, 
samostatné WC a koupelna a kuchyňský kout. Na úklidu venkovního areálu ADŠ se podílí uživatelé. 
Celková kapacita ADŠ je 66 uživatelů (ubytovací jednotky 1kk maximálně pro 2 osoby a 2kk 
maximálně pro 5 osob). 
Cílové skupiny:  
Osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím 
Cílovou skupinou projektu jsou osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím. Jedná se o 
osoby všech kategorií typologie bezdomovectví ETHOS, osoby, které nemajíu uspokojivě naplněny 
životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že jsou osobami bez přístřeší a jedná se o osoby ohrožené 
bezdomovectvím. Bezdomovci jsou trvalou součástí života všech metropolí. Výjimečná sociální pozice 
hl. m. Prahy v rámci ČR přitahuje lidi bez domova, takže jsou pro hl. m. Prahu příznačné jejich vysoké 
počty a velká diferenciace. 
ADOS poskytuje pobytové a ošetřovatelské služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální 
situaci spojené se ztrátou bydlení a zhoršeným či nepříznivým zdravotním stavem. Cílovou skupinou 
jsou osoby bez přístřeší či osoby ohrožené sociálním vyloučením starší 18 let se zhoršeným či 
nepříznivým zdravotním stavem, a to muži i ženy.  Základními činnostmi ošetřovatelského personálu je 
poskytování hygienicko-ošetřovatelské péče v souladu s kompetencemi zdravotních sester, pomoc a 
dohled při osobní hygieně, podávání léků a mastí, edukace klientů v oblasti hygienicko - ošetřovatelské 
a v oblasti zdravotního stavu klientů. Klienti jsou vedeni k samostatnosti, edukováni o svých 
zdravotních obtížích s cílem, aby si stabilizovaný zdravotní stav i nadále udrželi i po propuštění z 
ADOS. 
Posláním AD pro ženy je poskytnout dočasné ubytování a podporu ženám, které se ocitly v nepříznivé 
sociální situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Cílovou skupinou jsou ženy starší 18-ti let ženy, 
které jsou v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, o tom, zde patří do CS, je 
rozhodnuto na základě vstupního pohovoru.  
V ADŠ cílovou skupinu tvoří rodiny, samoživitelky s dětmi, páry a jednotlivci (muži i ženy) v dlouhodobě 
nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 
Další podrobnosti o vybrané cílové skupině jsou uvedeny v kapitole 3.1 Analýza potřebnosti projektu z 
hlediska cílových skupin. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
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Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 46 150 742,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 15% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 85,25 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Náboženská společnost českých unitářů 

Právní forma žadatele: Církve a náboženské společnosti 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000890 

Název projektu: Rozvoj a posílení aktivit komunitního centra Unitaria 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 14 813 216,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Projekt řeší úpravu 2 sálů a zázemí v objektu KC Unitaria. Jde o rekonstrukci zastaralého zařízení i 
těch. vybavení a o částečnou změnu dispozičního řešení. Projekt umožní rozvoj aktivit KC, 
zaměřených na posilování místní soc. soudržnosti a soc. začleňování, s nadstavbou duchovního 
zázemí. Na tvorbě programů se budou podílet částečně sami návštěvníci, kteří nebudou pouhými 
pasivními příjemci. Programy tak budou mít výrazně aktivizační charakter a překračovat hranice 
jednotlivých soc. skupin. 
Obecným cílem projektu je posilování sociální soudržnosti tím, že bude zvýšena a systematicky 
rozvíjena činnost místního komunitního centra. Prostřednictvím vnitřních úprav stávajících již 
nevyhovujících prostor a modernizace technického vybavení bude umožněn provoz centra na úrovni, 
která odpovídá současným hygienickým, technickým a společenským požadavkům. Toto centrum bude 
jako vstřícné místo otevřeno především pro setkávání seniorů a mladých rodin s dětmi při společných 
programech. Umožní cílenou aktivizaci těchto lidí. Nově adaptované prostory umožní realizaci 
programů pro několik cílových skupin souběžně a tím dojde k posilování především mezigenerační 
soudržnosti, což patří mezi 
priority Strategického plánu hl. m. Prahy. Senioři budou smysluplně a zcela přirozeně zapojeni do 
práce s dětmi v rámci KC. Naleznou zde tak kromě volnočasových aktivit i smysluplnou práci pro 
druhé. Rodinám s dětmi v obtížné životní situaci (ohroženým sociálním vyloučením) poskytneme nejen 
vstřícné a přátelské prostředí pro relaxaci a osobní růst, ale především zcela konkrétní formy pomoci. 
Výstupem projektu bude upravený a modernizovaný komunitní prostor se širokou nabídkou sociálně 
aktivizační služeb. Důraz bude kladen zapojení sociálně vyloučených a sociálním vyloučením 
ohrožených osob. Projekt je zaměřen na aktivizaci cílových skupin a napomáhá jejich začleňování mezi 
ostatní místní obyvatele. 
Komunitní centrum Unitaria by mohlo přispět k tomu, aby centrum Prahy bylo vnímáno také jako místo, 
kde se bydlí a žije, nikoli pouze jako místo, kterým sice procházejí davy turistů, ale z autentické 
atmosféry běžného života mnoho nevidí, protože původní obyvatelé z přilehlých ulic prakticky zmizeli. 
Komunitní centrum Unitaria by tak v souladu se Strategickým plánem hl. m. Prahy vytvořilo místo pro 
podporu komunitního života a pro přiblížení místa jeho skutečným obyvatelům. Předpokladem je, že by 
bylo otevřené nejen obyvatelům Prahy 1, ale všem Pražanům. 
Strategický plán Hl. města Prahy uvádí, že aby bylo možné město spravovat a rozvíjet, musí existovat 
občanská společnost se společnými hodnotami a postoji a s představou, co je od města očekáváno. K 
rozvíjení občanské společnosti jsou podporovány místa setkávání, ať už ve formě veřejných, 
poloveřejných nebo soukromých prostranství, nebo v podobě lokáních 16 center. S podporováním 
občanské společnosti související prioritou je sociální soudržnost, vnímaná v první řadě jako soudržnost 
mezigenerační. K jejímu naplnění je nutné aktivnější zapojení seniorské populace do chodu 
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společnosti, která je naopak seniorům povinna zajistit důstojné stáří. Strategický plán zároveň 
neopomíjí potřebu podpory zařízení pro nejmenší děti různého typu. V zájmu posílení mezigenerační 
soudržnosti Strategický plán považuje za vhodné také iniciování programů na zapojení seniorů do 
práce s dětmi a mládeží v místních komunitních centrech. Kulturní centrum Unitaria pro tento cíl 
nabídne konkrétní paletu 
vzájemně se doplňujících aktivit. 
V provozní fázi projektu, tj. v období udržitelnosti, budou realizovány následující aktivity: 
- Časová banka 
- Klub rodičů a dětí – paleta programů pro rodiny s dětmi (příměstské tábory, Sezdanka, 
psychologická poradna pro rodiče malých dětí do věku 3 let, herna s kavárnou, hudební 
dílna) 
- Klub seniorů – paleta programů pro třetí věk (setkávání seniorů, Pomněnka – program na 
trénování paměti, Hostem u slunečnice – přednáškový cyklus. 
Cílové skupiny:  
Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / 
samoživitelkou 
Jedná se o skupinu významně ohroženou chudobou a sociálním vyloučením. Data ČSÚ uvádí, že mezi 
domácnostmi s dětmi byly v ČR v roce 2015 chudobou nejvíce ohroženy neúplné rodiny (riziko 
chudoby činilo 34,4 %) a domácnosti se dvěma dospělými a třemi a více dětmi (25,1 %) - jedná se tedy 
cca o třetinu pražských domácností. Především v centrálních MČ (mj. tedy i na území Prahy 1) je 
důležitým specifikem především vyšší počet neúplných rodin a lokálně významná koncentrace sociálně 
patologických jevů.  
Mezi nepříznivé sociální jevy pro cílovou skupinu patří (výběr): 
- špatná rodinná situace (mj. chudoba, chybějící rodič) 
- větší pracovní vytíženost rodičů s dopadem na míru péče o dítě 
- problémy ve škole (prospěchové, výchovné), záškoláctví, šikana, agrese, útěky z domova 
- dostupnost alkoholu, tabákových cigaret, nelegálních návykových látek 
- nekvalitní trávení volného času 
Na tyto nepříznivé sociální jevy ve vztahu k rodině žadatel reaguje, to především prostřednictvím 
realizace pomocných aktivit, programů a služeb. 
CS má potřebu kontaktu s rodinami v podobné situaci, potřebu otevřené debaty o svých problémech, 
využití odborného poradenství zdarma, potřebu využívat rozvojové a vzdělávací programy, ale i hernu 
pro děti zdarma. 
Zapojení osob z CS bude prioritou pro vedoucí všech programů realizovaných v KC. Každý jednotlivec 
z cílové skupiny (včetně dětí) bude mít (i uměle vytvářenou) příležitost se nějakým způsobem aktivně 
podílet na přípravách či realizaci programů. Pro to bude využíváno například i anket a dotazníků 
(včetně anonymních), osobních rozhovorů i hromadných neformálních diskusí po programech apod. 
Osoby z cílových skupin budou postupně získávat pocit, že jsou potřebné a užitečné v životě komunity 
(a tedy i mimo ni), budou získávat zdravé sebevědomí pro běžný život díky pocitu zázemí své 
komunity, naučí se nové dovednosti, získají možnost odborného poradenství zdarma, naváží důležité 
přátelské vazby, získají smysluplné využití volného času. 
 
Děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci 
Jedná se o skupinu významně ohroženou nepříznivými sociální jevy, jako jsou např.: 
- špatná rodinná situace (eskalace partnerské krize, chudoba, chybějící rodič, absence 
komunikace vně rodiny) 
- vyhrocené rozvodové spory a vleklé porozvodové spory 
- větší pracovní vytíženost rodičů s dopadem na míru péče o dítě 
- problémy ve škole (prospěchové, výchovné) 
- záškoláctví 
- problémy s vrstevníky (šikana, agrese) 
- útěky z domova 
- snadná až běžná dostupnost alkoholu, tabákových cigaret 
- snadnější přístup k nelegálním návykovým látkám 
- nekvalitní trávení volného času 
- domácí násilí 
- dítě jako oběť (pachatel) trestných činů 
- zneužití nových komunikačních technologií - např. kyberšikana 
- účelové migrace mezi MČ v rámci HMP (i v rámci celé ČR) 
Na tyto nepříznivé sociální jevy ve vztahu k rodině žadatel reaguje, to především prostřednictvím 
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realizace pomocných aktivit, programů a služeb. 
Především v centrálních MČ (mj. (Praha 1, Praha 2, Praha 3 a Praha 4) je důležitým specifikem 
směrem k cílové skupině především vyšší počet neúplných rodin, lokálně významná koncentrace 
sociálně patologických jevů. Velkým problémem je snazší dostupnost návykových látek (včetně těch 
nelegálních - drog) pro děti a mládež. 
Tato CS má potřebu smysluplného trávení volného času pod zkušeným vedením, určitého „azylu“ - 
zázemí poskytovaného komunitním centrem a potřebu profesionálně vedené aktivity pro čas prázdnin 
Zapojení osob z CS bude prioritou pro vedoucí všech programů realizovaných v KC. Každý jednotlivec 
z cílové skupiny bude mít (i uměle vytvářenou) příležitost se nějakým způsobem aktivně podílet na 
přípravách či realizaci programů. Osoby z cílových skupin budou postupně získávat pocit, že jsou 
potřebné a užitečné v životě komunity (a tedy i mimo ni), budou získávat zdravé sebevědomí pro běžný 
život díky pocitu zázemí své komunity, naučí se nové dovednosti, získají možnost odborného 
poradenství zdarma, naváží důležité přátelské vazby, získají smysluplné využití volného času. 
 
Senioři 
Populace v Praze stále více stárne, největší počet seniorů je přitom právě na Praze 1. Zatímco v Praze 
tvoří senioři 18 % obyvatel, MČ Praha 1 má oproti celku Prahy větší zastoupení seniorů nad 65 let - 23 
%. Jde přitom o skupinu, která disponuje množstvím volného času, ale má omezené finanční 
prostředky. Větší zapojení do života komunity těch seniorů, kteří by o to stáli, by bylo přínosem jak pro 
komunitu, tak pro ně samotné (navázání nových vztahů, smysluplné trávení volného času). KC Unitaria 
se zaměří na zapojení aktivních seniorů do života místní komunity zprostředkováním dobrovolnické 
činnosti, směřované právě na rodiny s dětmi v péči KC a v partnerských organizacích.  
Speciálně hodná pozornosti je věková skupina 85+, která na Praze 1 čítá 690 osob a u níž lze 
předpokládat, že by měla z KC jako příjemce služeb největší prospěch ve smyslu navazování a 
udržování sociálních kontaktů. Tato skupina bude spíše pasivním příjemcem na klíč připravených 
programů, například speciálního programu pro trénování paměti.   
Zapojení osob z CS bude prioritou pro vedoucí všech programů realizovaných v KC. Každý jednotlivec 
z cílové skupiny bude mít (i uměle vytvářenou) příležitost se nějakým způsobem aktivně podílet na 
přípravách či realizaci programů.  
Osoby z této CS mají potřebu vzájemného kontaktu a sdílení, speciálních programů na rozvoj 
fyzického i duševního zdraví, potřebu pastorační péče, začlenění do komunity s nižším věkovým 
průměrem, potřebu být „zaměstnáni“ - tj. moci si uvědomovat vlastní potřebnost díky drobným 
činnostem vykonávaným pro komunitu. V KC budou postupně získávat pocit, že jsou potřebné a 
užitečné (platné) v životě komunity (a tedy i mimo ni), budou získávat zdravé sebevědomí pro běžný 
život díky pocitu zázemí své komunity, naučí se nové dovednosti, získají možnost odborného 
poradenství (psychologie, atd.) zdarma, naváží důležité přátelské vazby, získají smysluplné využití 
volného času. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 14 813 216,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 91,75 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Městská část Praha 20 

Právní forma žadatele: Městská část hlavního města Prahy 
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Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000892 

Název projektu: Rekonstrukce a rozšíření RC MUM Mezilesí 2058 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 15 000 000,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Smyslem projektu je řešit nedostatečnou kapacitu komunitních prostor na území MČ Praha 20. Cíle 
bude dosaženo rekonstrukcí objektu na adrese Mezilesí 2058. V rekonstruovaném objektu od r. 2001 
působí rodinné a komunitní centrum MUM. Rekonstrukcí dojde k navýšení podlahové plochy centra o 
93,5 % a k vybudování nových místností. 
Nezbytnost realizace projektu je dána současným nevyhovujícím stavem, kdy na území MČ Praha 20 
není k dispozici dostatek vhodných prostor pro potřeby komunitního života a kdy zájem u služby RC 
MUM převyšuje současné kapacitní možnosti centra.  
Projekt se týká rekonstrukce budovy MČ Praha 20 na adrese Mezilesí 2058. Majitelem pozemků a 
rekonstruované budovy je hl. m. Praha, svěřenou správu vykonává MČ Praha 20, s výjimkou pozemku 
parc. č. 2198/5 ve vlastnictví ČR – Ministerstva vnitra, k němuž bude před zahájením stavby uzavřena 
nájemní smlouva, což je jedna z podmínek pro provedení stavby uložená stavebním úřadem ve 
společném územním rozhodnutí a stavebním povolení.  
Na adrese Mezilesí 2058 již v současnosti působí rodinné a komunitní centrum RC MUM. Projektem 
dojde k rozšíření vhodných prostor pro další aktivity centra. Centrum leží v husté obytné zástavbě s 
dobrou dopravní dostupností MHD i auty, což je z pohledu cílové skupiny ideální stav. 
Významným specifikem projektu je spolupráce MČ Praha 20 jakožto vlastníka nemovitosti a RC MUM 
z.s., jakožto subjektu zajišťujícího faktický provoz komunitního centra. Tato spolupráce je 
pokračováním obdobného modelu, který fungoval od r. 2001 mezi RC MUM a hl. m. Prahou v době, 
kdy správu objektu vykonávalo HMP. Po převedení svěřené správy na MČ Praha 20 byla uzavřena 
mezi MČ a RC MUM obdobná smlouva (smlouva o výpůjčce), jako dříve mezi HMP a RC MUM.  
Investiční fáze je plánována tak, aby byl provoz centra co nejméně omezen. Delší přerušení jeho 
činnosti by totiž mohlo ohrozit splnění cílů projektu v provozní fázi kvůli možné ztrátě zájmu CS a 
odchodu klíčových zaměstnanců RC MUM. Projekt bude zahájen, až bude zřejmé, že získá podporu z 
OP PPR.  
Projekt sestává ze tří hlavních fází – přípravné, investiční (realizační) a provozní (více viz kap. 2.4). 
Investiční fáze spočívá ve výběru dodavatelů, vlastní realizaci stavebních prací a následného vybavení 
centra zařízením a vybavením. Dále jsou mezi výdaje projektu zařazeny náklady na zpracování žádosti 
o dotaci z OP PPR vč. povinných příloh (studie proveditelnosti, finanční analýza)), náklady na 
technický dozor investora, autorský dozor, BOZP, administraci projektu, zařízení a vybavení centra a 
povinnou publicitu. Projekt neobsahuje osobní náklady. 
O současné aktivity RC MUM je značný zájem. V případě pravidelných aktivity se jedná o cca 350 
rodin, které se jich účastní. Další stovky osob se účastní jednorázových aktivit. RC MUM též poskytuje 
konzultační centrum, kde konzultanti (psycholožka, personalistka, dula, právnička, koučka, účetní, 
logopedická asistentka, marketingová specialistka) poskytují konzultace CS. Obvykle podpoří ročně 
cca 70 osob a proběhne 100 mailových a 30 telefonických intervencí a 150 osobních konzultací. 
Aktuální maximální kapacita centra činí 30 osob.  
V provozní fázi se předpokládá zachování všech typů současných aktivit RC MUM (tréninková 
školička, výtvarné, hudební, pohybové a jazykové kurzy a kroužky, vzdělávací semináře a workshopy, 
konzultační centrum, coworkingový prostor s dětskou hernou), kdy u vybraných z nich bude možné 
uspokojit větší poptávku z řad zástupců cílové skupiny, tj. dojde k navýšení počtu účastníků těchto 
aktivit, a zároveň bude možné zahájit poskytování nových aktivit, které dosud nebylo možné realizovat 
z kapacitní důvodů. Mezi nové aktivity centra budou patřit kurzy digitální gramotnosti, komunitní 
setkávání dětí ze ZŠ i dospělých (vč. seniorů) a služby infocentra pro místní komunitu. 
Cílové skupiny:  
Senioři 
Senioři se již v současnosti účastní aktivit RC MUM. Konkrétně se jedná o výtvarné, hudební, 
pohybové a jazykové kurzy a kroužky, vzdělávací semináře a workshopy a konzultační centrum. V 
těchto případech realizace projektu umožní účast většího počtu zájemců díky navýšení kapacit centra. 
Dále bude možné rekonstrukcí prostor centra zahájit i nové aktivity pro tuto CS, konkrétně kurzy 
digitální gramotnosti, komunitní setkávání dětí ze ZŠ i dospělých (vč. seniorů) a služby infocentra pro 
místní komunitu. 
Počet této CS na území MČ Praha 20 v poslední době narůstá a dle demografické prognózy bude 
narůstat i v dalších letech. K 31. 12. 2016 činil jejich podíl na počtu obyvatel MČ dle údaj ČSÚ celkem 
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16,1%, zatímco v roce 2010 to bylo jen 12,5%. Vzhledem k trvalému celkovému nárůstu počtu obyvatel 
MČ tak dochází k absolutnímu i relativnímu nárůstu počtu seniorů. Dle střední varianty demografické 
prognózy by se měl počet seniorů ve věku 65-79 let ustálit kolem roku 2022 na hodnotě cca 2500 
osob, ovšem i nadále bude narůstat počet obyvatel starších 80 let, kdy ze současného stavu necelých 
600 osob by do roku 2027 mělo dojít k nárůstu na cca 50 osob. 
 
Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / 
samoživitelkou 
Tato CS se již v současnosti účastní aktivit RC MUM. Konkrétně se jedná o tréninkovou školičku, 
výtvarné, hudební, pohybové a jazykové kurzy a kroužky, vzdělávací semináře a workshopy, 
konzultační centrum, coworkingový prostor s dětskou hernou. V těchto případech realizace projektu 
umožní účast většího počtu zájemců díky navýšení kapacit centra. Dále bude možné rekonstrukcí 
prostor centra zahájit i nové aktivity pro tuto CS, konkrétně kurzy digitální gramotnosti, komunitní 
setkávání dětí ze ZŠ i dospělých (vč. seniorů) a služby infocentra pro místní komunitu. 
V posledních letech dochází v MČ Praha 20 - Horní Počernice k vytrvalému růstu počtu obyvatel. V 
Horních Počernicích žilo podle posledních statistických údajů k 30. 9. 2017 celkem 15 306 obyvatel, z 
toho 7 847 žen a 7 459 mužů. Dle demografické prognózy se očekává další navýšení. Celkový počet 
obyvatel MČ Praha 20 se v roce 2027 bude pohybovat mezi 17 - 19 tis. osob. Od roku 2007 se také 
podobně jako v celé ČR zvyšuje porodnost a v průměru se rodí více než 160 dětí ročně. Počet obyvatel 
věku do 14 let činil k 31. 12. 2016 celkem 16,4 %, tj. 2510 dětí. V posledních letech zaznamenává MČ 
Praha 20 přirozený přírůstek obyvatel v řádech desítek osob ročně. Dochází tak k průběžnému 
navyšování počtu této CS. 
 
Děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci 
Tato CS se již v současnosti účastní aktivit RC MUM. Konkrétně se jedná zejména o tréninkovou 
školičku, výtvarné, hudební, pohybové a jazykové kurzy a kroužky, konzultační centrum, coworkingový 
prostor s dětskou hernou. V těchto případech realizace projektu umožní účast většího počtu zájemců 
díky navýšení kapacit centra. Dále bude možné rekonstrukcí prostor centra zahájit i nové aktivity pro 
tuto CS, konkrétně komunitní setkávání dětí ze ZŠ i dospělých (vč. seniorů). 
V posledních letech dochází v MČ Praha 20 - Horní Počernice k vytrvalému růstu počtu obyvatel. V 
Horních Počernicích žilo podle posledních statistických údajů k 30. 9. 2017 celkem 15 306 obyvatel, z 
toho 7 847 žen a 7 459 mužů. Dle demografické prognózy se očekává další navýšení. Celkový počet 
obyvatel MČ Praha 20 se v roce 2027 bude pohybovat mezi 17 - 19 tis. osob. Od roku 2007 se také 
podobně jako v celé ČR zvyšuje porodnost a v průměru se rodí více než 160 dětí ročně. Počet obyvatel 
věku do 14 let činil k 31. 12. 2016 celkem 16,4 %, tj. 2510 dětí. V posledních letech zaznamenává MČ 
Praha 20 přirozený přírůstek obyvatel v řádech desítek osob ročně. Dochází tak k průběžnému 
navyšování počtu této CS. 
 
Osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných 
I tato CS se může účastnit aktivit centra, nicméně centrum neorganizuje aktivity primárně pro tuto CS. 
Rekonstruovaná budova centra bude vybavena bezbariérovým vstupem, což usnadní této CS přístup k 
aktivitám v centru. 
 
Příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a 
azylantů 
I tato CS se může účastnit aktivit centra, nicméně centrum neorganizuje aktivity primárně pro tuto CS. 
K 31. 12. 2016 žilo na území MČ Praha 20 celkem 1069 cizinců (cca 7% obyvatel), kdy největší 
zastoupení měli občané Ukrajiny (446 osob) a Slovenska (207 osob). 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 15 000 000,00 Kč 
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Výše spolufinancování příjemcem: 10% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 92 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Městská část Praha-Suchdol 

Právní forma žadatele: Městská část hlavního města Prahy 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000894 

Název projektu: Kulturně komunitní centrum 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 15 000 000,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Projektem bude vytvořeno kulturně komunitní centrum nástavbou objektu ÚMČ v souladu s 35. výzvou 
OP PPR pro osoby z CS a občany Suchdola a okolí. Cílem je integrovat znevýhodněné skupiny osob, 
aktivizovat je a zkvalitnit jejich život. Pomoci jim při začleňování do většinové společnosti a zapojit 
ostatní občany do komunitního způsobu života, z něhož nebude nikdo vyloučen. Významné partnerství, 
potvrzený zájem od 19 partnerů. Projekt je potřebný, chybí zázemí pro činnost, silné zastoupení CS. 
Důvodem pro realizaci tohoto záměru je fakt, že v Suchdole chybí místo zaměřené na podporu 
komunitního způsobu života s důrazem na integraci osob z cílových skupin – není zde žádný objekt s 
vhodným dispozičním uspořádáním a možností plnohodnotného využití pro co nejširší spektrum 
obyvatelstva. Tento nedostatek však pociťuje nejen Suchdol, ale i jeho okolí.  
Záměr je v souladu s územním plánem, respektuje veškeré požadavky dotčených orgánů. Objekt je 
dobře dostupný nejen ze Suchdola, ale i ostatních pražských městských částí a okolních obcí (Sedlec 
1,2 km, Lysolaje 2,5 km, Horoměřice 3 km, Únětice 2 km, Roztoky 3 km). Dobrá je dostupnost také 
hromadnou dopravou - v okolí jsou zastávky autobusu (městské i příměstské linky číslo 107, 147, 160, 
359 a 909), nedaleko je i vlaková zastávka Praha - Sedlec (pěšky 1,6 km - cca 30 min, autem 3,1 km - 
5 minut. Díky dobré dopravní dostupnosti lze předpokládat zájem o aktivity v KKC i ze strany obyvatel z 
okolních pražských městských částí. I když bychom uvažovali dojezdovou vzdálenost pouhých 15 km 
od Suchdola (poloha Suchdola je na obrázku označená červenou elipsou) je z následujícího obrázku 
patrné, že jde o území s velkým počtem obyvatel. Dojde k vestavbě a nástavbě objektu budovy radnice 
městské části v dispozičním řešení připraveném pro využití kulturně komunitního centra. 
Navrhovaná nástavba plně respektuje podmínky územního plánu /SV- funkční využití pro kulturní a 
zábavní zařízení, ostatní vzdělávací zařízení/ a je v souladu s požadavky provedené studie. Celá 
nástavba je řešena v jednom podlaží jako dispoziční trojtrakt. Je navržena centrální chodba, ze které k 
východu jsou orientovány klubovny, kuchyňka a šatna /do náměstí/ a na západ pomocné prostory, 
hygienická zařízení, zázemí účinkujících, serverovna. Víceúčelový sál v severní části zaujímá celou 
hloubku budovy, je prosvětlen okny od východu a severu. Projektem vznikne nový prostor kulturně 
komunitního centra (KKC) sloužící jako integrační, kulturní a společenské centrum. Zajistí možnost 
setkávání občanů z různých cílových skupin, podpoří jejich soudržnost, podporu a vzájemné 
obohacení. Umožní zapojit osoby stojící na okraji společnosti, osoby v nepříznivé zdravotní, sociální, 
rodinné pozici. Poskytne jim nejen poradenskou a podpůrnou činnost a specifické sociální služby, ale 
umožní jim i osobnostní růst a zapojení do dění městské části. 
 
Předpokládá se, že v prostorách vznikne zájmový vícegenerační klub s velkým množstvím 
různorodých aktivit např.: 
klub deskových her (v případě většího počtu zájemců samostatný šachový kroužek) 
klub recyklace (recyklace v mnoha formách - výroba šperků, dekoračních předmětů, 
oděvů, pomůcek apod.) 
literární salón 
věda nás baví (popularizace vědy - vč. zapojení místních seniorů s vědeckou zkušeností) 
mediální výchova pro každého (jak se vyznat v informacích, které k nám přicházejí) - ve 
spolupráci s neziskovými organizacemi. 
 
Centrum bude fungovat jako organizační složka MČ. Jeho využití bude zajišťováno na základě 
partnerských dohod se spolky a participujícími organizacemi (dohody budou uzavřeny po vybudování 
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KKC, tzn. v období udržitelnosti projektu). Jeho hlavním cílem bude aktivizace místních obyvatel s 
důrazem na podporu osob s různou formou postižení (tělesné, mentální, sociální), jejich zapojení do 
většinové společnosti a na výchovu ke vzájemné úctě a toleranci. 
Cílové skupiny:  
Osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných 
Do cílové skupiny osob se zdravotním postižením patří: osoby se zdravotním postižením, osoby s 
tělesným postižením, osoby se smyslový postižením (zrakové, sluchové). Cílovou skupinu osob s 
diagnostikovaným duševním a psychickým postižením tvoří lidé, kteří nemohou dostatečně 
uspokojovat své sociální potřeby z důvodu vzniku a trvání duševní nemoci, lidé s psychosociálními 
obtížemi a lidé v psychosociální krizi, tzn. lidé, kteří se ocitli v takové životní situaci, kdy jejich vlastní 
možnosti a schopnosti na řešení selhávají nebo jsou nedostatečné.  
Patří sem: osoby s duševním a psychickým postižením, osoby s organickými a neorganickými 
poruchami, osoby s neurotickými, afektivními, somatoformními a behaviorálními poruchami atd. 
Zdravotní postižení je významnou okolností, která ovlivňuje život jedince a klade na něho i na jeho 
okolí značné nároky. Zdravotní postižení sebou vedle zdravotních a duševních potíží přináší mnohdy i 
sociální handicap, jelikož brání vykonávat některé aktivity - což může vést až k sociálnímu vyloučení. 
Zdravotně postižení jsou velkou nehomogenní skupinou osob se specifickými potřebami a vzhledem ke 
svému druhu postižení či onemocnění také s různorodými požadavky na sociální služby.  
Cílem péče o občany se zdravotním postižením je nejen poskytovat potřebné zdravotní služby, 
příspěvek na péči, dávky, ale také odpovídající bydlení a sociální zaměřená na zmírňování sociálních 
dopadů zdravotního postižení a odstraňování bariér, které osobám se zdravotním postižením ztěžují 
dosažení jejich občanských práv.  
Jejich integrace do společnosti předpokládá respektování specifických potřeb, vytváření rovných 
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, a to ve všech aspektech občanského života a s 
ohledem na jejich věk. 
Počet osob se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných v městské části je 710 - 
kvalifikovaný odhad (podle ČSÚ je cca 10% obyvatel ČR invalidních).  
 
Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / 
samoživitelkou 
Cílovou skupinou jsou úplné či neúplné rodiny s dítětem, kde je vývoj dítěte ohrožen v důsledku 
dopadů dlouhodobé krizové situace a kterou rodiče sami nedokážou bez pomoci překonat, rodiny s 
dětmi, které jsou sociálně vyloučeny nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy. Rodiny, jejichž vývoj je 
ohrožen v důsledku dalších negativních jevů (nezaměstnanost, nízký nebo žádný příjem, závislost na 
dávkách státní sociální podpory, malá sociální mobilita a obtíže při kontaktu s institucemi) a v 
nepříznivé sociální situaci (problémové vztahy v rodině, jeden samoživitel atd.). Osoby z této cílové 
skupiny zpravidla "nedosáhnou" na běžně dostupné služby. A to především proto, že o nich neví, nebo 
je nedokážou využít nebo jsou pro ně finančně obtížně dostupné. Tato neschopnost ovlivňuje rodiče v 
jejich péči o děti a ohrožuje jejich vývoj. Rodina není schopna tyto situace sama překonat. 
Počet osob z cílové skupiny Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem 
samoživitelem / samoživitelkou je v městské části 200 - kvalifikovaný odhad Jako základ odhadu 
vycházíme z počtu rodin samoživitelů podle databáze ČSÚ. Počet obyvatel městské části Praha-
Suchdol je 7099. 
 
Děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci 
Cílovou skupinu tvoří dospívající ve věku od 10 do 20 let, kteří prožívají nepříznivé sociální situace, 
mají omezující životní podmínky a jsou ohrožené společensky nežádoucími jevy. Jedná se především 
o ty, kteří dávají přednost pasivními trávení volného času mimo domov, vyrůstající bez podpory a péče 
své rodiny a jsou tak v nepříznivé životní situaci, která jim znemožňuje nebo ztěžuje vstup do 
plnohodnotného života ve společnosti. 
Počet osob z cílové skupiny Děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci je v městské části 300 - 
nelze přesně kvantifikovat, neexistují veřejně dostupné databáze, číslo bylo stanoveno na základě 
vlastního průzkumu. Počet obyvatel městské části Praha-Suchdol je 7099. 
 
Senioři 
Cílovou skupinu tvoří senioři od 65 let s trvalým pobytem na území MČ Praha - Suchdol, kteří z důvodu 
věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti, potřebují pomoc v jejich 
nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si ji sami zajistit ve svém přirozeném sociálním prostředí. S 
respektováním jejich potřeb a zájmů, zachováním důstojnosti, posilováním a udržováním sociálního 
začleňování, zachováním a podporou přirozených vazeb s okolím a rodinou, atd. 
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Počet osob z cílové skupiny seniorů v městské části je 1256 - ČSÚ (nejnovější údaj k datu 21. 3. 
2018). Počet obyvatel městské části Praha-Suchdol je 7099. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 15 000 000,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 94 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Městská část Praha-Dubeč 

Právní forma žadatele: Městská část hlavního města Prahy 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000896 

Název projektu: Podpora sociálního bydlení v městské části Praha - Dubeč 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 6 698 598,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Projekt řeší vytvoření 2 sociálních bytů (dostupné byty) v podkroví bytového domu v ul. Netlucká 11, 
Praha-Dubeč pro osoby v bytové nouzi z CS dle 35. výzvy OP PPR. Je prokázána poptávka po bytech. 
Vzniká tak možnost integrace potřebných osob a bude tak předcházeno k jejich sociálnímu vyloučení. 
4NP BD projde kompletní rekonstrukcí a bude upraveno tak, aby nové byty vyhovovaly standardům 
plnohodnotného bydlení. Objekt je v centru MČ s výbornou dostupností občanské vybavenosti. 
Realizace 2019. 
MČ Praha - Dubeč má svěřenou správu k bytovému domu v Netlucké ulici č.p. 11 (majitel je Hlavní 
město Praha). Dům má v současné době 4 bytové jednotky a běžné společné prostory. V současné 
době má městská část ve správě celkem 78 bytů, mnohdy ve špatném stavu (viz výše informace v 
bodě Historie, dosavadní situace a příprava projektu). Projektem vzniknou 2 nové a částečně vybavené 
byty. (Zařizovací předměty, které budou částečně pořízeny v rámci projektu jsou vyjmenovány v kap. 
5.1.10 Součásti stavebně technického řešení akce.) Byty budou městskou částí poskytovány osobám z 
definovaných cílových skupin. Záměr rekonstrukce a nástavba stávajícího bytového domu vytvoří dva 
byty se sociálním s charakterem je v souladu s územním plánem a respektuje veškeré požadavky 
dotčených 29 orgánů.  
Realizací projektu bude z větší části uspokojena poptávka ze strany obyvatel po přidělení městského 
bytu. Byty jsou umístěny v centru městské části, v domě, ve kterém žijí lidé většinové populace, a tím 
je vytvořena příležitost pro přirozené začleňování cílových skupin mezi běžné obyvatele. Byty mají 
výbornou dostupnost potřebné občanské vybavenosti. Smyslem projektu je vytvoření 2 sociálních bytů 
v kategorii „dostupný byt“ v bytovém domě v ulici Netlucká v centru městské části Praha-Dubeč, a tím 
umožnit vybraným cílovým skupinám začlenění do běžné občanské společnosti, podpora rozvoje 
sociální koheze a zlepšování vzájemných vztahů obyvatel MČ Praha-Dubeč. 
Smyslem projektu je poskytnout kvalitní bydlení pro osoby, které jsou v bytové nouzi nebo vynakládají 
na bydlení více než 40% svých disponibilních příjmů a současně splňují některou z definic vymezených 
cílových skupin. Vytvoření nových sociálních bytů pomůže zlepšit jejich nepříznivou situaci a zapojit 
osoby v nepříznivé zdravotní, sociální, rodinné pozici do běžného života obyvatel městské části. Pro 
osoby z cílových skupin bude v případě potřeby k dispozici sociální služba, která jim pomůže 
překlenout složité životní situace, spojené s udržením si bydlení, ale i s dalšími životními obtížemi. 
Tzn., že budou mít k dispozici poradenskou a podpůrnou činnost a specifické sociální služby. 
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Projekt je po stránce technické i obsahové zajišťován odborníky, a proto je zaručena jeho odpovídající 
příprava, která je předpokladem pro kvalitní realizaci a následnou ekonomickou efektivnost Projekt 
není ziskový. Projekt spadá do režimu veřejné podpory de minimis. Projekt bude mít jednoznačně 
pozitivní dopad na život obyvatel MČ Praha-Dubeč. Žadatel má zajištěny vlastní zdroje na 
spolufinancování. Zodpovědně byl připraven i harmonogram, předpokládané termíny vypsání VZ na 
zhotovitele a vlastní realizaci projektu. 
Cílové skupiny:  
Osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných 
Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, které jim negativně ovlivňuje život a klade na 
ně i okolí značné nároky. Zdravotní postižení s sebou totiž vedle zdravotních a duševních potíží přináší 
mnohdy i sociální handicap, jelikož brání vykonávat některé aktivity - což může vést až k sociálnímu 
vyloučení. Zdravotně postižení jsou skupinou osob se specifickými potřebami a vzhledem ke svému 
druhu postižení či onemocnění také s různorodými požadavky na sociální služby.  
Cílem péče o občany se zdravotním postižením je nejen poskytovat potřebné zdravotní služby, ale také 
odpovídající bydlení na zmírňování sociálních dopadů zdravotního postižení a odstraňování bariér, 
které osobám se zdravotním postižením ztěžují dosažení jejich občanských práv. Jejich integrace do 
společnosti předpokládá respektování specifických potřeb, vytváření rovných příležitostí pro osoby se 
zdravotním postižením - a to ve všech aspektech občanského života a s ohledem na jejich věk. 
Cílovou skupinu osob s diagnostikovaným duševním a psychickým postižením tvoří lidé, kteří nemohou 
dostatečně uspokojovat své bio-psycho-sociální potřeby z důvodu vzniku a trvání duševní nemoci, lidé 
s psychosociálními obtížemi a lidé v psychosociální krizi, tzn. lidé, kteří se ocitli v takové životní situaci, 
kdy jejich vlastní možnosti a schopnosti na řešení selhávají nebo jsou nedostatečné.  
Kvalifikovaný odhad - podle ČSÚ je cca 10% obyvatel ČR invalidních, (vzhledem k tomu, že nové byty 
nebudou bezbariérové, nelze uvažovat osoby s postižením mobility a ve skutečnosti tedy půjde o 
podstatně nižší počet osob, pro které by nové byty byly vhodné) potenciál v městské části 370 osob se 
zdravotním postižením. 
 
Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / 
samoživitelkou 
Cílovou skupinou jsou úplné či neúplné rodiny s dítětem, kde je vývoj dítěte ohrožen v důsledku 
dopadů dlouhodobé krizové situace a kterou rodiče sami nedokážou bez pomoci překonat. 
Rodiny s dětmi ohroženými v důsledku nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez 
pomoci překonat (bydlení, hospodaření, dluhy, nezaměstnanost, péče o dítě), rodiny s dětmi, jejichž 
vývoj je ohrožen v důsledku negativních jevů (nezaměstnanost a závislost na dávkách státní sociální 
podpory), rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením a s dětmi v nepříznivé sociální situaci 
(problémové vztahy v rodině, jeden samoživitel atd.) 
 
Senioři 
Cílovou skupinu tvoří senioři od 65 let s trvalým pobytem na území MČ Praha - Dubeč, kteří z důvodu 
věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti, potřebují pomoc v jejich 
nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si ji sami zajistit ve svém přirozeném sociálním prostředí. S 
respektováním jejich potřeb a zájmů, zachováním důstojnosti, posilováním a udržováním sociálního 
začleňování, zachováním a podporou přirozených vazeb s okolím a rodinou, atd. 
Dle statistiky ČSÚ je v městské části 564 seniorů. 
 
Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s 
lidmi a osoby poskytující sexuální služby za úplatu 
Domácí násilí je fyzické, psychické nebo sexuální násilí mezi intimními partnery, tj. manžely, druhy 
apod. u oběti vede ke ztrátě schopností včas zastavit násilné incidenty a efektivně vyřešit narušený 
vztah; (širší pojem „násilí v rodině“ zahrnuje také násilí páchané na dětech a násilí páchané na 
seniorech). 
Kvalifikovaný odhad - podle Asociace pracovníků intervenčních center má v ČR zkušenost s domácím 
násilím 44 % obyvatel, tzn. v městské části je cca 3 700 obyvatel, z toho dle uvedeného zdroje připadá 
cca 1630 obyvatel jako potencionálních obětí domácího násilí. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
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místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 6 698 598,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 91,25 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro 
nevidomé Dědina, o.p.s 

Právní forma žadatele: Obecně prospěšná společnost 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000900 

Název projektu: 
Modernizace poskytovaných služeb v Pobytovém 
rehabilitačním a rekvalifikačním středisku pro nevidomé 
Dědina, o.p.s. 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 14 224 624,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Předmětem projektu je rekonstrukce jediného střediska v České republice, které se zabývá službami 
rekvalifikace a rehabilitace nevidomých a slabozrakých. Středisko umožňuje nevidomým a těžce 
zrakově postiženým lidem absolvovat intenzivní kurzy v programu sociální rehabilitace, sociálně 
terapeutických dílen a pracovní rehabilitace, na které navazuje rekvalifikace s následným pracovním 
uplatněním. Předmětem jsou stavební úpravy a pořízení vybavení pro službu sociální rehabilitace. 
Objekt nebyl zásadním způsobem rekonstruován 24 let, v současné době již nevyhovuje svým 
vybavením a prostředím nárokům na zvyšování kvality poskytovaných služeb. Opotřebovanost objektu 
a některých stavebních prvků a vnitřního vybavení odpovídá době používání. Cílem rekonstrukce je 
zlepšení podmínek, ve kterých je sociální služba poskytována. Dále pak přizpůsobení budovy 
moderním tepelně-technickým standardům objektů a tedy úspora energií. V rámci rekonstrukce budou 
provedena následují opatření: zateplení objektu, rekonstrukce střešního pláště, výměna výplně 
stavebních otvorů, rekonstrukce panteru objektu (plocha pro nácvik prostorové orientace), pořízení 
nového výtahu, řešení přeložek sítí, hromosvody, PBŘ. Výměna původního nábytku za nový. 
Zastavěná plocha činí 1 504 m2. Interiér je uzpůsoben na realizaci služeb pro zrakově postižené. 
Budova je dvoupodlažní. V přízemí jsou jednotlivé učebny (7) a dílny (4). Dále 4 kanceláře zajišťující 
chod střediska, jídelna a kuchyně, 10 skladových prostor a 1 bezbariérový pokoj pro klienta zrakově + 
tělesně postiženého. V prvním patře jsou pokoje klientů (15), z toho 2x - 1 lůžkový, 7x - 2 lůžkový, 6x - 
3 lůžkový. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení, polovina pokojů i balkón. Dále je v prvním patře 
prádelna a mandlovna, společenská místnost, pokoj noční služby a pracovna psycholožky. Interiér je 
barevně vymalován s cílem usnadnit orientaci osobám se zbytky zraku. Všechny učebny jsou 
vybaveny specifickými kompenzačními pomůckami pro zrakově postižené, chodby mají vodící linie, 
povrch podlahy je směrem ke schodištím a výtahu rovněž označen. Všechny kliky do místností mají 
braillské nápisy. Kolem budovy je zahrada, která byla z výtěžku adventního koncertu přebudována na 
rehabilitační zahradu pro zrakově postižené. Je vybavena plochou na nácvik prostorové orientace, 
různými povrchy s vodícími liniemi, je na ní cvičná křižovatka se zvukovým semaforem, nasimulovaná 
stanice metra, prostor pro aromaterapii a hmatové vnímání. 
Primárním cílem projektu je rekonstruovat zázemí pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního 
střediska pro nevidomé. Tento prostor je v nevyhovujícím technickém stavu, vybavení je zastaralé. 
Poslední zásadní rekonstrukce proběhla před 24 lety. Smyslem projektu je zkvalitnění zázemí pro 
poskytování ojedinělé sociální služby pro nevidomé - sociální rehabilitace. Očekávaný výsledek je 
kvalitně zrekonstruovaná budova s novým vybavením vyhovující nejnovějším standardům a 
požadavkům na kvalitu poskytované péče. Dalším očekávaným výsledkem je přizpůsobení budovy 
moderním tepelně-technickým standardům objektů a tedy úspora energií. 
Pořizovaný objekt je ve vlastnictví zřizovatele žadatele, jímž je SONS ČR, Praha 1, Nové Město, 
Krakovská 1695/21, IČ: 65399447. Žadatel má se SONS ČR uzavřenu nájemní smlouvu na dobu 
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určitou, která je dodatkem ze dne 15. 2. 2018 prodloužena do 31. 12. 2027. 
V rámci projektu budou učiněny nezbytné kroky k realizaci aktivity "Rozvoj sociálních služeb".  
Konkrétně se bude jednat o rozvoj služby sociální rehabilitace (§ 70). Projekt bude spočívat 
v rekonstrukci nemovitosti, jejím zateplením, výměně výtahu a pořízení nezbytného vybavení pro výkon 
této služby. 
Cílové skupiny:  
Osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných 
Cílovou skupinou jsou občané, kteří ztratili zrak v průběhu života a z důvodu nespolupracující rodiny, 
zvýšení motivace či zintenzivnění a zrychlení procesu rehabilitace je pro ně vhodnější provádět jejich 
sociální rehabilitaci pobytovou formou. Jedná se zejména o zejména: 
- diabetici typu A 
- lidé po operacích mozku 
- lidé s progresivní zrakovou vadou 
- lidé po úrazech 
Dále po rehabilitaci jsou to zdravotně postižení občané úplnou a částečnou ztrátou zraku. Jedná se 
zejména o tyto osoby: 
- občan, který ztratil své původní zaměstnání v důsledku ztráty nebo vážného poškození zraku v 
produktivním věku; 
- občan s dlouhodobým těžkým zrakovým postižením, který již vykonával své povolání za zvlášť 
upravených podmínek, toto zaměstnání však ztratil a nyní se snaží nalézt nové; 
- mladistvý těžce zrakově postižený od dětství, který se připravoval na své povolání ve speciální škole 
nebo učilišti, ale z důvodu specifických potřeb trhu práce v jeho regionu zaměstnání nenalezl; 
- zrakově postižený, který má kombinovaný defekt (mentální, tělesný) a je předpoklad, že po 
rehabilitaci a zácviku na jednoduchou manuální činnost bude schopen samostatného života a uplatní 
se i po stránce pracovní. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 14 224 624,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 87,5 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Arcidiecézní charita Praha 

Právní forma žadatele: Evidované církevní právnické osoby 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000903 

Název projektu: Rozvoj sociálních služeb Arcidiecézní charity Praha 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 983 281,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Projekt řeší problematiku nedostatečné kvality poskytovaných sociální služeb Arcidiecézní charity 
Praha na území Hl. m. Prahy. Cílem projektu je zvýšení kvality čtyř poskytovaných sociálních služeb - 
dvou azylových domů, noclehárny a sociální rehabilitace ve třech objektech na území Městské části 
Praha - Třeboradice, Městské části Praha 5 a Praha 8, které jsou určené pro tři cílové skupiny: osoby 
bez přístřeší, rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci a osoby se zdravotním postižením. 
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Cílem předkládaného projektu je zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb ve třech objektech 
ADCH Praha na území Hlavního města Prahy. Během realizaci projektu budou zrekonstruovány či 
dovybaveny čtyři sociální služby, konkrétně Městské části Praha – Třeboradice, Městské části Praha 5 
a Praha 8. Jedná se o sociální službu azylový dům, noclehárna a sociální rehabilitace. Poskytovatelem 
těchto registrovaných sociálních služeb je Arcidiecézní charita Praha, která je žadatelem o podporu. 
Cílovou skupinou těchto sociálních služeb a zároveň projektu jsou osoby bez přístřeší a osoby 
ohrožené bezdomovectvím; rodiny 9  
s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / samoživitelkou; a 
osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných.  
Projekt reaguje na aktuální stav třech objektů, kde jsou výše zmíněné sociální služby poskytovány. 
Technický stav těchto objektů je v současnosti pro zmíněné cílové skupiny nevyhovující. Z našich 
zkušeností víme, že rekonstrukce či nové vybavení značně přispěje k řešení životní situace cílových 
skupin. Projekt řeší problémy osob, které se ocitají v krizi a jsou v nepříznivé sociální situaci. Zároveň 
dojde k prevenci a řešení problematiky bezdomovectví.  
Co se týče sociální služby sociální rehabilitace, tento projekt navazuje na jiný projekt žadatele, který je 
nyní realizován, jedná se o výstavbu nového výtahu, která je financována z národního programu MPSV 
– 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb. K výtahu bude v rámci 
předkládaného projektu potřeba zhotovit přístupovou cestu – opravit venkovní dlažbu. 
Stav po realizaci projektu zajistí velmi pozitivní dopad na kvalitu dotčených poskytovaných sociálních 
služeb a tím pádem také na vybrané cílové skupiny. Po ukončení realizace projektu budou zkvalitněny 
čtyři sociální služby ve třech zařízeních žadatele. Jedná se o zkvalitnění dvou azylových domů, jedné 
noclehárny a jedné sociální rehabilitace na území Hlavního města Prahy. Předpokládáme, že cílové 
skupiny budou poté spokojeny s poskytovanými službami a projekt tak povede ke zlepšení jejich životní 
situace. 
Na základě výše uvedené problematiky, kterou je nutno řešit, je cílem projektu rozvoj čtyř sociálních 
služeb – Azylového domu Gloria v městské části Praha 5, Noclehárny a Azylového domu sv. Terezie v 
městské části Praha 8 a Sociální rehabilitace – Domu Fatima - Centra pro tělesně postižené v městské 
části Praha – Třeboradice. Smysl předkládaného 14  
 
projektu spočívá ve zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb v těchto objektech a jeho 
pozitivním dopadu na cílové skupiny projektu, jež jsou: osoby bez přístřeší a osoby ohrožené 
bezdomovectvím; rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem 
samoživitelem / samoživitelkou; a osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných. 
Výstupy projektu budou mít na cílové skupiny přímý dopad.  
Cíl předkládaného projektu je v souladu s cílem programu, prioritní osy, investiční priority i tematického 
cíle uvedeného ve výzvě. Výzva podporuje posílenou sociální infrastrukturu pro integraci, komunitní 
služby a prevenci s cílem podpořit sociální začleňování a boj proti chudobě. Konkrétně jsou výzvou 
podporovány investiční (tvrdé) projekty. 
 
Výše uvedené aktivity jsou v souladu se zaměřením výzvy, neboť vedou k:  
- Rozvoji již zavedených sociálních služeb dle zákona o sociálních službách ve smyslu jejich 
modernizace bez navyšování kapacity. Jedná se o sociální služby, které jsou vymezené výzvou, a to 
azylové domy (§ 57), noclehárny (§ 63) a sociální rehabilitace (§ 70).  
Sociální služby dotčené projektem jsou již fungující registrované služby, podmínka výzvy, která udává, 
že sociální služby musí být registrované do 3 měsíců a poskytované do 6 měsíců od ukončení 
realizace projektu, je tedy splněna. 
Cílové skupiny:  
Osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím 
Kvantifikace počtu osob v této cílové skupině: osoby bez přístřeší: celkem 76 osob. 
Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší (muži i ženy) starší 18 let, kteří se ocitli v tíživé sociální 
situaci v důsledku ztráty nebo absence vlastního bydlení. Jsou to osoby v produktivním věku, které 
pomocí individuálního plánování uskutečňují konkrétní kroky vedoucí k vyřešení nebo zlepšení jejich 
sociální situace. Osoby z této CS musí být ochotni pracovat na zlepšení své situace. S CS pracujeme 
na partnerském přístupu bez předsudků. Klienty podporujeme při jejich hledání samostatného bydlení 
různé typu dle jejich možností. Cílová skupina musí dodržovat závazná pravidla služby. Díky službě 
noclehárna snižujeme počet osob z CS, které přespávají na ulicích, veřejných prostranstvích aj, dále 
se u CS snižuje riziko šíření chorob a parazitů a jiná rizika zdravotní újmy. 
V Praze žije dle odhadů okolo 4 tisíc osob bez přístřeší, z čehož je přibližně 2,5 tisíce osob vystaveno 
tzv. „skrytému“ bezdomovectví. Dle průzkumu Institutu plánování a rozvoje je hlavní bariérou, v řešení 
této situace, absence tréninkových a sociálních bytů, do kterých by měly být přednostně umisťovány 
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právě ohrožené matky s dětmi. Proto je důležité zavést systém, který by byl tvořen třemi stupni bydlení, 
a to: krizové bydlení, bydlení v tréninkových bytech a dlouhodobé sociální bydlení. Dle strategického 
plánu hlavního města Prahy je nutné posílení preventivních opatření a rozvíjení sociálních a 
zdravotních služeb určené pro lidi, kteří již o svůj domov přišli. Vzhledem k těmto aspektům je nutné 
zvyšovat kapacity a kvality sociálních služeb, které jsou poskytovány osobám bez přístřeší. 
 
Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / 
samoživitelkou 
Kvantifikace počtu osob v této cílové skupině: ženy, matky s dětmi: celkem 40 osob. 
Do této cílové skupiny zařazujeme zejména ženy či matky s nezletilým dítětem/dětmi, které nejsou 
schopny řešit svou bytovou situaci vlastními silami a k řešení její situace jí nedopomůže ani využití 
jiného druhu služby, než je azylový dům. Tyto osoby nemají možnost jiného bydlení. Nejsou sami 
schopny návratu do běžného života, hospodařit s penězi a řádně pečovat o děti a řešit své závazky a 
orientovat se v běžném životě. Osoby z této CS potřebují definovat konkrétní potřeby na základě, 
kterých je třeba vytvořit individuální plán a postupně ho plnit. Tyto osoby potřebují získat samostatnost 
a nezávislost na sociálních službách, udržet si hodnoty běžného života. CS učíme naslouchat, 
schopnosti empatie, nestrannosti a solidarity. Při práci s CS spolupracujeme s potřebnými odborníky a 
institucemi. V naší službě se naučí vedení domácnosti, zvládání rodičovské role, vybrat a získat 
zaměstnání, hospodařit s penězi, smysluplně využívat volný čas atd. 
Dle střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb roste potřeba vysoce odborných sociálních služeb 
zaměřených na poskytování odborné psychosociální pomoci specializované na krizové životní situace 
a zejména na problematiku dětí týraných, zneužívaných, zanedbávaných či jinak ohrožených na 
zdravém vývoji, dále potřeba stabilizovat a definovat síť služeb, nebo potřeba sociálního bydlení s 
dopomocí. 
 
Osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných 
Kvantifikace počtu osob v této cílové skupině: osoby se zdravotním postižením: celkem 14 osob. 
Cílovou skupinou jsou osoby, které z důvodu zdravotního postižení ztratili soběstačnost a chtějí tuto 
situaci změnit, příp. si chtějí vyzkoušet nové dovednosti k získání maximální možné soběstačnosti 
včetně spolupráce s osobním asistentem; osoby se zdravotním postižením, kterým se změnila jejich 
sociální situace a chtějí tuto situaci řešit, nebo překlenout; a osoby, které již se zdravotním postižením 
nějakou dobu žijí a chtějí se více osamostatnit. Jsou to lidé, kterým se z důvodu úrazu, či nemoci 
změnil zdravotní stav natolik, že nejsou schopni se o sebe postarat a většina z nich se pohybuje s 
pomocí mechanického vozíku. Do Fatimy přicházejí sice zdravotně v pořádku, ale po dlouhodobém 
pobytu ve zdravotnických zařízeních jsou závislí na 24 hodinové péči druhé osoby. Většina z 
přicházejících klientů ztratila během dlouhodobého pobytu ve zdravotnických zařízeních základní 
dovednosti patřící k běžnému životu. Tyto dovednosti si musí osvojit a musí se naučit nové činnosti, 
které potřebují k tomu, aby mohli aktivní žít. Někteří z přicházejících klientů neovládají na začátku ani 
základní běžné sociální dovednosti.  
V budoucnosti bude v Praze vyšší potřeba a růst významu služeb sociální prevence u některých typů 
postižení. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 983 281,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 91,25 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 
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Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Otevřené srdce, o.p.s. 

Právní forma žadatele: Obecně prospěšná společnost 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000905 

Název projektu: Přívětivé bydlení v azylovém domě na Praze 7 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 45 416 576,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Projekt je zaměřený na rozvoj a modernizaci sociální služby azylového domu na Praze 7, který 
provozuje Otevřené srdce o.p.s. Azylový dům slouží k ubytování matek a otců s nezletilými dětmi v 
krizové sociální a bytové situaci na dobu max. 1 roku. Azylový dům je provozován v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V rámci projektu dojde k celkové rekonstrukci 15ti 
bytových jednotek a dalších souvisejících prostor. 
Předmětem realizace projektu je rozvoj a modernizace sociální služby azylového domu na Praze 7. 
Konkrétně se jedná o rekonstrukci a modernizaci stávajícího azylového domu pro matky a otce s 
nezletilými dětmi na adrese Za papírnou 7, 170 00 Praha 7 při zachování stávající kapacity 15 
bytových jednotek, celkem 56 lůžek s možností přidání dětských postýlek a dalších společných prostor 
včetně kanceláře kde je poskytováno poradenství. Provozovatelem a poskytovatelem sociální služby 
azylového domu je předkladatel projektu Otevřené srdce o.p.s. 
Stavební úpravy a modernizace vybavení budou realizovány v souladu s projektovou dokumentací pro 
provedení rekonstrukce „Stavební úpravy azylový dům, Za papírnou 7, Praha 7“ zpracovanou 
společností MR&S architekti, s.r.o., která je samostatnou přílohou žádosti o dotaci. 
Objekt, ve kterém se azylový dům nachází, je v majetku Hl.m. Prahy a je svěřen do péče Městské části 
Prahy 7. Kromě 15ti bytových jednotek, kanceláře pro provozování sociální služby, společenské 
místnosti a zázemí prádelny, sušárny a kotelny a skladů, kde je provozován žadatelem azylový dům, 
se v objektu nachází ještě 11 bytů určených k sociálnímu bydlení, které provozuje Městská část Prahy 
7. Tyto sociální byty nejsou předmětem předkládaného projektu. Nicméně vzhledem k promíchání 
azylových bytů a bytů sociálního bydlení v objektu bude při rekonstrukci nutné některé stavební úpravy 
realizovat i v sociálních bytech. Náklady s tímto spojené budou hrazeny Městskou částí Prahy 7. Proto 
nejsou součástí projektového rozpočtu. Tudíž tato část projektové dokumentace není předmětem 
žádosti o podporu a není ve Studii proveditelnosti popisována a je pro hodnocení projektu nerelevantní. 
Rozpočet projektu byl již stavebně technicky rozdělen. 
V rámci předkládaného projektu dojde k rozvoji sociální služby azylového domu při zachování stávající 
kapacity 56ti lůžek + možnosti přidání postýlky a k modernizaci prostor využívaných k tomuto účelu. 
Dojde k úspornějšímu jednotnému vytápění 15ti bytových jednotek, kanceláře k poskytování sociální 
služby a dalších společných prostor. Bude vybudována nová plynová kotelna a nový rozvod plynu. 
Nové řešení vytápění bude ekologičtější a úspornější. Dále dojde k rekonstrukci a novému vybavení 
kanceláře pro poskytování sociální služby uživatelům včetně sociálního zařízení, společných prostor – 
společenské místnosti a herny, prádelny, sušárny, skladu potravin z potravinové banky, hlavního 
schodiště a všech 15ti bytových jednotek. V bytech budou položeny nové podlahové krytiny, vyměněny 
dveře. Dojde k vybavení kuchyněk, rekonstrukci koupelen a modernizaci vybavení obytných pokojů. 
Provoz azylového domu bude nadále zajišťovat Otevřené srdce o.p.s., která má s Městskou částí 
Prahy 7 Nájemní smlouvu na dobu neurčitou s tím, že pokud dojde ke schválení dotace a rekonstrukci 
azylového domu, bude přílohou nájemní smlouvy dodatek, že Městská část Prahy 7 garantuje 25 let 
zachování účelu využívání dotčeného objektu jako sociální služby azylového domu pro matky a otce s 
nezletilými dětmi v nepříznivé sociální a bytové situaci provozovaným Otevřeným srdcem o.p.s. 
Azylový dům bude po jeho modernizaci nadále sloužit k ubytování sociálně znevýhodněných osob s 
nezletilými dětmi, matek a otců na dobu max. 1 roku. V rámci pobytu v azylovém domě pracují s 
uživateli sociální služby sociální pracovníci. Cílem sociální služby je pomoci uživatelům nabít sociální a 
pracovní návyky, aby mohlo dojít k jejich postupné zpětné integraci do společnosti. 
Cílové skupiny:  
Osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím 
Zvolená cílová skupina matek a otců s nezletilými dětmi spadá i do této kategorie CS. Jedná se o 
osoby, které se z různých důvodů ocitly v sociální, finanční a bytové krizi a jsou tudíž ohrožené 
bezdomovectvím. Jedná se o osoby kategorií typologie bezdomovectví ETHOS, které nemají 
uspokojivě naplněny životně 
důležité potřeby vzhledem k tomu, že jsou osobami bez přístřeší a bez domova, a které jsou ohroženy 
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bezdomovectvím díky nevyhovujícímu a nejistému bydlení. Bližší popis v kategorii: rodiny s dětmi v 
nepříznivé situaci, včetně rodin s jedním rodičem, samoživitelem. 
 
Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / 
samoživitelkou 
Cílovou skupinou projektu jsou matky a otcové v krizi, kteří mají v péči alespoň jedno dítě mladší 15 let. 
Věková struktura CS: děti kojeneckého věku do 1 roku, děti předškolního věku 1 až 6 let, mladší děti 7 
až 10 let, starší děti 11 až 16, dorost 16 až 18, mladí dospělí 19 až 26 let, dospělí 27 až 64 let. 
Kapacita AD je 56 lůžek a možnost přidání postýlky. Ročně služeb AD využije v průměru 150 osob vč. 
dětí. V r. 2017 se jednalo o 40 matek, 10 otců a 90 nezletilých dětí. Kapacita AD je využívána z 95%. 
Za rok 2017 musel žadatel zamítnout dalších 90 žádostí o pobyt. Upřednostňováni jsou klienti s více 
dětmi, kteří nacházejí hůře bydlení a klienti z Prahy 7. AD je na Praze 7 jediný pro tuto CS a jediný v 
Praze, který nabízí služby i otcům s dětmi. V průměru se jedná o 30% romských obyvatel. CS skupina 
často pochází z nepříznivého socio-ekonomického prostředí. S ohledem na zvyšování cen nájmů v 
Praze i na Praze 7, která se stává vyhledávanou lukrativní bytovou oblastí, nezvládají některé skupiny 
obyvatelstva hradit nájem, dostávají se do dluhů a je potřeba řešit nějakou formu sociálního bydlení. 
Část z této skupiny nepotřebuje jen bydlet, ale vyžadují intenzivnější spolupráci se sociálním 
pracovníkem. Zde zastává nenahraditelnou roli AD. Často se jedná o osoby, které se potýkají s 
různými závislostmi jako alkoholismu, drogová závislost nebo gamblerství v rodině. Buď ze strany 
rodičů, nebo partnerů. Toto prostředí je naprosto nevhodné pro nezletilé děti. Situace často končí 
vyhrocenou situací a nutností rychlého řešení. Do AD jsou pak přijímáni klienti s dluhy, ve špatném 
psychickém stavu, kteří jsou demotivováni. U uživatelů se při sociální práci často projevuje malá 
finanční gramotnost, nesamostatnost řešit běžné záležitosti např. školku pro děti, promýšlet nákupy 
potravin s ohledem na své příjmy. Z celkového počtu uživatelů AD je 90% závislých na sociálních 
dávkách v hmotné nouzi. Je tedy zcela na místě s touto CS intenzivně pracovat s cílem navrátit je do 
běžné společnosti. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 45 416 576,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 93,5 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Duhový tandem z.s. 

Právní forma žadatele: Spolek 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000907 

Název projektu: KC Duhový tandem 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 7 372 279,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Předmětem projektu je vybudování nového kulturně-komunitního centra, v němž budou provozovány 
sociálně aktivizační aktivity směřující k sociálnímu začleňování osob z cílových skupin. Prostřednictvím 
zakoupení a vybavení vhodné nemovitosti v lokalitě Prahy 8 bude umožněn vznik nového centra, které 
umožní následnou realizaci sociálních, kulturních a pohybových aktivit. 
Hlavním socioekonomickým dopadem projektu je umožnění provozu služeb komunitního charakteru, 
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které budou poskytovat zájmový program pro sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené 
skupiny. Přínosy projektu spočívají také ke zvýšení kvality života občanů Prahy 8, příp. ostatních 
obyvatel HMP. Dalším přínosem je rozšíření a zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit pro cílové 
skupiny i místní komunitu. Realizace projektu umožní zlepšení infrastruktury pro sociálně vyloučené či 
sociálním vyloučením ohrožené osoby a zlepšení postavení osob ohrožených sociální exkluzí do 
společnosti. 
Předmětem projektu je vybudování nového kulturně-komunitního centra, v němž budou provozovány 
sociálně aktivizační aktivity směřující k sociálnímu začleňování osob z cílových skupin. Prostřednictvím 
zakoupení a vybavení vhodné nemovitosti v lokalitě Prahy 8 bude umožněn vznik nového centra, které 
umožní následnou realizaci sociálních, kulturních a pohybových aktivit.  
Cílem projektu je vytvořit vhodné zázemí pro kulturně-komunitní aktivity. Sociální, kulturní, vzdělávací a 
pohybové aktivity budou vytvořené pro konkrétní cílové skupiny dle jejich individuálních potřeb. 
Projektový záměr je v souladu s celkovou koncepcí a zvyšováním kvality života obyvatel MČ Prahy8.  
Výstupem projektu bude nový komunitní prostor se širokou nabídkou sociálně aktivizační služeb. Důraz 
bude kladen zapojení sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob. Projekt je 
zaměřen na aktivizaci cílových skupin a napomáhá jejich začleňování mezi ostatní místní obyvatele.  
Důvodem pro realizaci tohoto projektu je snaha o posílení sociální integrace a poskytnutí komunitních 
služeb v lokalitě městské části Praha 8. V dané lokalitě je vysoké zastoupení sociálně vyloučených a 
sociálním vyloučením ohrožených osob. Nabídka komunitních služeb, které by přispívaly k jejich 
integraci, je nedostatečná.  
Projekt řeší problém nedostatečného zázemí pro komunitní aktivity žadatele. Žadatel od svého vzniku 
úspěšně realizuje komunitní aktivity zaměřené na propojení cílové skupiny seniorů a dětí. S ohledem 
na vysoký zájem cílových skupin a rozšíření nabídky aktivit, žadatel pro další provoz nezbytně 
potřebuje odpovídající prostorové zázemí. 
Aktivity, které budou v projektu realizovány – hlavní projektovou aktivitou je nákup a vybavení 
nemovitosti v lokalitě Prahy 8. Mezi aktivity, které komunitní centrum bude nabízet, patří:  
Čtení pro lenochy není - cílem aktivity je realizace autorských čtení seniorům nebo tandemu senior-dítě 
a čtení seniorů dětem. Aktivita je primárně zaměřena na sociální začleňování seniorů, nicméně její 
realizace přispěje k budování mezigeneračního mostu mezi dětmi a seniory.  

Kreativní divadlo – cílem aktivity je realizovat divadelní představení pro seniory s vnoučaty na podporu 
budování mezigeneračního mostu prarodičů se svými vnoučaty. Aktivita je prioritně zaměřena na 
seniory. Jejich vnoučata zde tvoří prvek, prostřednictvím kterého jsou senioři začleňováni do 
společnosti a budují tak vzájemný mezigenerační vztah.  

Sociálně vzdělávací aktivity - tato aktivita je realizována s cílem zpřístupnit a umožnit cílové skupině 
kroužky vzdělávacího charakteru, které budou mít dopad na sociální stránku účastníků a budování 
mezigeneračního mostu. Vzdělávací kroužky přispívají k sociálnímu začleňování cílové skupiny. Do 
této aktivity jsou zapojeni také děti tvořící motivační prvek pro seniory, prostřednictvím kterého jsou 
senioři začleňováni do společnosti a budují tak vzájemný mezigenerační vztah  

Volnočasové aktivity – aktivita je realizována s cílem zpřístupnit a umožnit cílové skupině volnočasové 
aktivity sociálního, kulturního a pohybového charakteru, které povedou k sociálnímu začleňování a 
budování mezigeneračních vztahů.  

Poradenství – žadatel poskytuje seniorům poradenství v obtížných životních situacích.  
Cílové skupiny:  
Senioři 
Klíčové aktivity projektu jsou primárně zaměřeny na cílovou skupinu senioři s důrazem na podporu 
seniorů, kteří jsou sociálně vyloučení nebo jsou ohroženi sociálním vyloučením. V Praze 8 žije přibližně 
10 670 seniorů, což je více než 19 % všech zde žijících obyvatel. Senioři tvoří více než 6 000 
domácností, přičemž více než polovina z nich jsou domácnosti jednotlivců. Ze statistických údajů je 
zřejmé, že většina seniorů musí sociální kontakty navazovat mimo svou domácnost. To však pro ně 
může být z mnoha důvodů obtížné. Senioři se obtížně adaptují na nové prostředí a ne příliš pozitivně 
přijímají změny, nenavštěvují neznámá míst a nepoznávají nové přátelé. Velkou roli hraje také ztráta 
partnera. Nedostatek sociálních kontaktů pak zvyšuje pocity úzkosti z navazování nových. Podstatný 
vliv na život seniorů má také jejich vztah s rodinou. Ta by měla seniorům pomáhat udržet si 
samostatnost, nezávislost a vytvářet bezpečný prostor pro život. Tím by vytvářela ochranou bariéru 
proti sociální izolaci. Realizace projektu přispěje k prevenci sociálního vyloučení u seniorů, kteří se 
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prostřednictvím podpůrného komplexu aktivit zapojí do realizace projektu. Projekt přispěje k podpoře a 
rozvoji mezigeneračních kontaktů, posílí vazby a zintenzivní kontakty mezi dětmi a seniory. Senioři 
nebudou pasivními příjemci podpory nebo pasivními účastníky projektových aktivit, ale projektové 
aktivity budou spoluvytvářet a budou se podílet na jejich realizaci, role realizačního týmu projektu bude 
v tomto koordinační, podpůrná, zprostředkující, pomáhající.  
 
Děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci 
Prostřednictvím zapojení dětí a mládeže do aktivit projektu ale bude realizována potřebná a nezbytná 
mezigenerační spolupráce. Aktivity projektu, zapojení dětí a mládeže do aktivit projektu, budou mít 
výrazný pozitivní dopad na zapojené osoby z této cílové skupiny, na jejich kamarády a vrstevníky. 
Zapojení do aktivit projektu posílí jejich kompetence ve vztahu k seniorům, vlastním prarodičům, 
případně i rodičům a může tam mít výrazný pozitivní dopad na klima v rodinách, a to především v 
rodinách kde jsou problémové vztahy a kde je nepříznivá vztahová nebo sociální situace. V Praze 8 
žije přibližně 4 000 osob patřící do cílové skupiny děti a mládeže z rodin sociálně vyloučených nebo 
sociálním vyloučením ohrožených. Na základě zkušenosti realizace projektu "Babi, dědo, pojďme spolu 
být, budeme se mít" máme zkušenost, že aktivit se ve výrazné míře účastnily právě děti v nepříznivé 
sociální situaci, protože právě u této cílové skupiny je typické, že prarodiče (oproti trendům ve 
společnosti) zaujímají roli prarodiče tak, jak bylo dříve obvyklé, tedy hrají výraznou roli pří výchově 
vnoučat. Také školy a školky v MČ Praha 8, které budou zapojeny do realizace aktivit projektu, 
navštěvují žáci z rodin v nepříznivé sociální situaci. Buď jejich prarodiče trpí sociálním vyloučením s 
jeho důsledky na sociální chování, nebo jsou od prarodičů právě z důvodu sociálního vyloučení 
odtrženi. Jejich postoj a solidarita ke starší generaci je dána právě nedostatkem vztahu a kontaktů se 
seniory. V rámci projektu bude cílová skupina dětí a mládeže zapojována především jako motivační 
prvek pro seniory, trávení jejich volného času a získávání pocitu důležitosti a potřebnosti. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 7 372 279,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 96,5 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 
3 - Žižkov 

Právní forma žadatele: Evidované církevní právnické osoby 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000908 

Název projektu: Komunitní žižkovský kostel a nízkoprahové služby pro děti 
a mládež 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 37 289 243,36 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Jde o rekonstrukci objektu Komunitního kostela, známého také jako Žižkostel, na nám. Barikád 1, 
Praha 3- Žižkov 130 00, kde již několik let probíhají kulturně-komunitní aktivity a zároveň je zde 
provozována soc. služba Nízkoprahové centrum pro děti a mládež. Jedná se kombinovaný projekt, 
který rozvine dosavadních fungování, a to zaměřením na aktivitu A: rozvoj soc. služeb a aktivitu B: 
rozvoj kulturně-komunitního centra. Stavebně-technické zastarání budovy by jinak vedlo zastavení 
aktivit. 
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Hlavním cílem projektu je posilování místní sociální soudržnosti na úrovni komunity a s přesahem nad 
její rámec a obecně i aktivizace místního obyvatelstva, aby se více zapojovalo do dění místního života. 
Záměrem projektu je zachování a zkvalitnění stávajících poskytování sociální služby NZDM a kulturně-
komunitních aktivit, které v Komunitním kostele nyní probíhají, protože přispívaní právě ke zmíněné 
místní soc. soudržnosti. Toho bude dosaženo jeho rekonstrukcí. Více v popisu projektu Co je cílem 
projektu? Cíl předkládaného projektu je v souladu s cílem programu, prioritní osy, investiční priority i 
tematického cíle uvedeného ve výzvě. Výzva podporuje posílenou sociální infrastrukturu pro integraci, 
komunitní služby a prevenci s cílem podpořit sociální začleňování a boj proti chudobě. Konkrétně jsou 
výzvou podporovány investiční (tvrdé) projekty.  
 
Aktivity projektu  
A: Podpora sociálních služeb - Rozvoj sociálních služeb, konkrétně rozvoj Nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež (NZDM). Tato služba je v objektu již zavedená, jedná se tedy o rozvoj NZDM ve 
smyslu jeho modernizace bez navyšování kapacity pro cílovou skupinu Děti a mládež z rodin v 
nepříznivé soc. situaci.  
B: Podpora aktivizace komunitního života - Rozvoj kulturně komunitního centra - tím se rozumí úprava 
stávajících prostor komunitního života za účelem zvýšení kvality realizovaných sociálně aktivizačních 
aktivit se zaměřením na Rodiny s dětmi v nepříznivé soc. situaci, včetně rodin s jedním rodičem 
samoživitelem/samoživitelkou  
V rámci těchto dvou aktivity dojde:  
1. rekonstrukci (max. kapacita): - multifunkční sál se zázemím: 282,76m2 (114 osob) - komunitní část: 
133,9m2 (20 osob) - dětský klub husita: 268,06m2 (20 osob) - klub pro maminky s dětmi: 84,76m2 (20 
osob) – zázemí - kontaktní místnost: 47,3m2 (1 osoba) - ostatní společné prostory:138,49m2 (70 osob)  
2. vybavení těchto prostor   
 
Projekt bude realizován na náměstí Barikád na pozemku s parcelním číslem 1960 a 1962, PSČ 130 
00, v katastrálním území Žižkov (727415) v Praze. Na pozemku s parcelním číslem 1960 je objekt, 
jehož celková výměra je 587 m2, jedná se o zastavěnou plochu s nádvořím. Pozemek s parcelním 
číslem 1962 je v katastru vedena jako ostatní plocha, jehož výměra je 232m 2, jedná se o přilehlou 
zahradu. Majitelem obou pozemků je Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 3 - 
Žižkov, náměstí Barikád 1520/1, Žižkov, 13000 Praha 3 a spravován je též majitelem. Oba pozemky 
budou po dobu realizace a udržitelnosti projektu stále v majetku dané Náboženské obce. Za oba 17  
pozemky se vztahuje způsob ochrany nemovitosti: památková zóna – budova, pozemek v památkové 
zóně a památkově chráněné území. 
Inovativnost projektu shledáváme hned v několika aspektech. Realizací aktivit dojde k posílení místní 
soc. soudržnosti, ke kterým Komunitní kostel přispívá svými aktivitami již několik let a již 13. let 
pomáhá 
sociálně slabším dětem a mládeži. To z něj dělá nejstarší Nízkoprahový klub v oblasti a za tuto dobu 
nasbíral mnohé a velmi cenné zkušenosti s prací s cílovou skupinou. Problémy CS velmi dobře zná a 
tím 
pádem ví, co CS nabídnout. Za tuto dobu si s CS vybudoval vzácné a vzájemné důvěrné vztahy, které 
dlouhodobě vedou k podpoře sociálně vyloučených, ke snadnější intervenci a rozeznání a podchycení 
problému včas. Dále je Husitské centrum zařazeno v síti poskytovatelů služeb a je otevřen k návrhům 
CS 
na různé aktivity. Tato otevřenost je jistým vyznáním respektu, důvěry, kterou CS skupina u většinové 
společnosti postrádá. Jak pracovníci soc. služeb tak komunitních aktivit aktivně oslovují a podporují 
osoby z CS, aby se podíleli se na aktivitách projektu, pomáhali s přípravami a plánovali události 
společně. Pracovnicí jsou otevření a ochotni ve smysluplné míře vyhovět návštěvníkům či klientům a to 
značí, rovnocenný a inovativní přístup. Více viz SP kap. 2 a 3. 
Cílové skupiny:  
Děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci 
Tato cílová skupina může jen velmi těžko ovlivnit podmínky, ve kterých vyrůstá a je tak velmi snadno 
náchylná k soc. vyloučení. Proto potřebuje výraznou a dlouhodobou podporu a pomoc, nejen aby 
osoby soc. vyloučené vystoupili z kruhu sociálního vyloučení, ale také během utváření vlastní identity v 
dospívání, učení se odpovědnosti za sebe, schopnost rozeznat problémy a vědět, kam se obrátit pro 
pomoc. Typické znaky této CS jsou: problémy se školní docházkou, pasivní trávení volného času, které 
vede k rizikovému chování, problémy doma. Specifika této CS v lokalitě Žižkova je navíc etnicita, je 
důležité, aby se děti a mládež romského původu, vypořádávají se svým romstvím a s nedůvěrou, 
odmítnutím až nenávistí majoritní společnosti vůči něčemu, co je jejich bytostnou a nezměnitelnou 
podstatou. Zájem cílové skupiny je opřen o tradici působení Komunitního kostela a Husitského centra a 
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každoroční poskytování soc. služby přes 100 klientů, v roce 2016 to bylo 122 aktivních uživatelů a 254 
jich bylo registrováno. Předpokládáme, že bude podpořeno 100 osob z této CS. Průzkum mezi 
návštěvníky Komunitního centra potvrdil zájem o pokračovaní aktivit Komunitního kostela i Husitského 
centra. CS se účastní projektu až v provozní fázi a ve fázi udržitelnosti, a to tím, že budou navštěvovat 
aktivity jak soc. službu, tak další aktivity Komunitního kostela, aktivně se budou moc zapojit do 
plánování akcí, bude brát ohled na jejich nápady, budou si moci v rámci možností vybrat, jak chtějí 
trávit volný čas, budou moci vést kroužky, nacvičit taneční představení či koncert. Pracovníci je budou 
podněcovat a podporovat v jejich přispění do aktivit. V důsledku realizace projektu se bude CS 
přibližovat životu místní komunitě a vzdalovat sociálnímu vyloučení. 
 
Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / 
samoživitelkou 
Cílová skupina rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci (110 osob), včetně rodin s jedním rodičem 
samoživitelem/samoživitelkou je specifická tím, že může přenášet negativní znaky chování z rodičů na 
další generaci a tím dlouhodobě negativně ovlivňovat život dalších osob tedy dětí, které samy nejsou 
schopny rozlišit správné životní situace. Konkrétně jde o rodiny také romského původu, kde hraje další 
problém etnicita. U této cílové skupiny jsou charakteristické znaky chování, jako např. neodpovědná a 
uvědomělá péče o nejmenší děti, včetně péče o zdraví, žádná snaha rodičů k předškolnímu či dalšímu 
vzdělávání, absence ambice matek navrátit se po rodičovské dovolené na trh práce, bydlení v 
nevhodných podmínkách, které neposkytují vhodné soukromí a klid pro učení dětí, ani odpočinek pro 
rodiče, ani nepokrývají základní hygienické požadavky. Tyto znaky ovlivňují život jak rodičů, kdy je pro 
ně komplikovanější žít běžný život, tak život dětí, kdy jsou špatně přijmuty vrstevníky a od toho se 
odvíjí jejich další často negativní vývoj, který si v důsledku životního stylu rodičů nezpůsobily samy děti. 
Tato cílová skupina žije v sociálně vyloučené lokalitě na Praze 3, z těchto důvodů je jasné, že se 
nejedná o okrajovou záležitost. V jejich sociálních sítích navázaných v této sociálně vyloučené lokalitě 
je mnoho sdíleného rizikového chování jejich vyloučenou komunitou a je těžší se z jejich způsobu 
života vymanit. Žadatel i partner také zaznamenává problém vnitřní neintegrity osob romského původu 
a dalších osob v soc. nepříznivé situaci. Komunitní kostel již dlouhodobě spolupracuje se soc. 
vyloučenými osobami a daří se mu uplatnit sociálně aktivizační a komunitní aktivity v praxi. Činnost 
Komunitního kostela rovněž dopomáhá ke zvyšování povědomí členů komunity o problematice rodin v 
nepříznivé sociální situaci, což vede k pozitivnímu přijetí soc. vyloučených osob ze strany místních 
obyvatel. V projektu bude celkem podpořeno 110 osob z této CS. 
Partneři projektu: Husitské centrum, o.p.s. 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 37 289 243,36 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 92,5 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny 
Míru Praha - Lhotka 

Právní forma žadatele: Evidované církevní právnické osoby 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000912 

Název projektu: Výstavba komunitního centra Lhotka 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 15 000 000,00 Kč 
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Stručný obsah projektu: 
Cílem projektu je novostavba KC v areálu u kostela PM Královny Míru za účelem vytvoření zázemí, ve 
kterém budou realizovány komunitní aktivity (kulturní, sociální, pohybové) pro obyvatele cílových 
skupin Praha 4 a 12 i blízkého okolí "pod jednou střechou," který bude sloužit obyvatelům lokality 
Prahy 4 i 12 bez ohledu na jejich sociální postavení. Smyslem je rozšíření a zkvalitnění stávajících 
aktivit. 
Stav po realizaci projektu zajistí velmi pozitivní dopad na kvalitu dotčeného komunitního centra a tím 
pádem také vybraných cílových skupin. Na konci realizace projektu bude zprovozněno komunitní 
centrum, které naváže na současné centrum nacházející se v nevyhovujícím stavu. 
Projekt řeší problém špatného technického stavu objektu ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u 
kostela Panny Marie Královny Míru, kde jsou poskytovány aktivity komunitního a duchovního 
charakteru. Výstavba, rekonstrukce a doplnění zařízení a vybavení v tomto objektu řeší nynější špatný 
technický stav, který je nevyhovující pro rozvoj a aktivity komunitního centra pro celkem dvě cílové 
skupiny, které tyto služby využívají. 
Projekt reaguje na aktuální stav objektu na adrese Ve Lhotce 330, Praha 4, kde jsou výše zmíněné 
aktivity komunitního charakteru poskytovány. Technický stav tohoto objektu je v současnosti pro 
zmíněné cílové skupiny nevyhovující. Pozemek se nachází v centru spádové lokality a je dobře 
dostupný městskou hromadnou dopravou. Majitelem pozemku je Římskokatolická farnost u kostela 
Panny Marie Královny míru Praha - Lhotka. Pozemek je určený pro výstavbu a nemá jednoznačně 
určený geometrický tvar. Blíží se tvaru podlouhlého trojúhelníku. Pozemek je rovinný a na svou délku 
cca 90 m má převýšení cca 1,4 m. Pozemek je ve střední části široký cca 25 m. Na pozemku se 
nachází stávající budova kostela, objekt fary, objekt garáže - skladu a obvodová zeď. Z našich 
zkušeností víme, že výstavba nového komunitního centra a jeho vybavení značně přispěje k řešení 
životní situace cílových skupin. Projekt řeší problémy osob, které se ocitají v krizi a jsou v nepříznivé 
sociální situaci. Zároveň dojde k prevenci a řešení problematiky pomocí aktivity komunitního centra. 

Cílem projektu je výstavba komunitního centra v městské části Praha 4. Smysl předkládaného projektu 
spočívá ve vzniku nového komunitního centra a rozvoji jeho současných aktivit komunitního charakteru 
v tomto objektu a jeho pozitivním dopadu na cílové skupiny projektu, jež jsou: osoby seniorů; a rodiny s 
dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / samoživitelkou. 
Výstupy projektu budou mít na cílové skupiny přímý dopad.  
Cíl předkládaného projektu je v souladu s cílem programu, prioritní osy, investiční priority i tematického 
cíle uvedeného ve výzvě. Výzva podporuje posílenou sociální infrastrukturu pro integraci, komunitní 
služby a prevenci s cílem podpořit sociální začleňování a boj proti chudobě. Konkrétně jsou výzvou 
podporovány investiční (tvrdé) projekty. 
Cílové skupiny:  
Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / 
samoživitelkou 
Osoby z cílové skupiny rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem 
samoživitelem / samoživitelkou jsou považovány za sociálně vyloučené či sociálním vyloučením 
ohrožené. Z dotazníkového průzkumu jsme zjistili, že 23 % současných členů spadá do této CS. 
Sociální vyloučení je definováno jako vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnosti se 
do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace, kterou je myšleno oslabení nebo ztráta schopnost 
řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění. Osoby, které jsou sociálně 
vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené, jsou ve vztahu k ostatním členům společnosti 
znevýhodněné a integrace zpět do společnosti či místní komunity je pro ně velmi obtížná. Pro tyto 
osoby je zároveň obtížné uplatnit se na pracovním trhu. Tito lidé často nemají dostatek informací, 
znalostí či dovedností. Příčiny problémů u cílové skupiny rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci 
spočívají v mnoha faktorech. Tyto faktory mohou vést k tíživé životní situaci, kterou rodiny nedokážou 
sami bez pomoci překonat. Následně se tyto rodiny stávají sociálně vyloučenými nebo sociálním 
vyloučením ohroženými, mezi jehož znaky patří nezaměstnanost, nízký nebo žádný příjem, závislost 
na sociálních dávkách, malá sociální mobilita a obtíže při kontaktu s institucemi. Tyto znaky mají vliv na 
péči o děti v rodině a ohrožují jejich vývoj. Projekt pomůže této cílové skupině vyřešit nepříznivou 
situaci, překonat její negativní důsledky a vytvořit příznivé podmínky pro děti. Předpokládaný nárůst 
členů je až na 50 rodin. Většina respondentů této CS projevila zájem v zapojení se do chodu KC a jeho 
aktivit, jejichž cílem bude budování, udržení a podpora vztahů v rodině. Dále pomocí našich aktivit 
pomůžeme se rodině zapojit do života společnosti a tím překonat důsledky sociálního vyloučení. Další 
informace jsou k dispozici ve Studii proveditelnosti v kapitole 1.2 a 3.1. 
 
Senioři 
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Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny Míru Praha - Lhotka naváže na své bohaté 
zkušenosti s programy pro seniory, kteří v současnosti tvoří 43 % členů farnosti. Cílovou skupinou jsou 
senioři, mezi nimi i senioři ohrožené sociálním vyloučením, senioři žijící v nedůstojných si 
nevyhovujících podmínkách a senioři, kterým často tato situace hrozí. Tímto projektem se naplní cíle 
zaměřené na aktivizační služby pro seniory, pomáhat seniorům v začlenění zpět do společnosti. Všem 
seniorům bude poskytnuto poradenství, motivace a podpora v řešení negativní situace. V současné 
době se na projekt s žádostí o pomoc obrací osoby v důchodovém věku, kterým jejich důchod 
neumožňuje příznivé životní podmínky. Z našeho dotazníkového průzkumu vyplynula potřeba CS 
stabilního a bezpečného prostředí, které by jim bylo poskytnuto v rámci komunitního centra. Součástí 
bylo i zjištění, o jaké další aktivity má CS zájem rozšířit ty stávající. Jedná se zejména o volnočasové 
aktivity nekomerčního charakteru; osvětové, preventivní a informační aktivit sloužící jako prevence. 
Předpokládaný vzrůst současných členů CS je až na 200 osob. Většina respondentů této CS projevila 
zájem v zapojení se do chodu KC a jeho kurzů. Senioři se zapojí jak do klíčových aktivit (pravidelné a 
nepravidelné aktivity), tak i do vzniku a rozvoje komunitního centra. Další informace jsou k dispozici ve 
Studii proveditelnosti v kapitole 1.2 a 3.1. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 15 000 000,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 95 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Crossroad.cz, o.p.s. 

Právní forma žadatele: Obecně prospěšná společnost 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000914 

Název projektu: Komunitní centrum Údolní 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 4 884 500,70 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Realizací projektu dojde k vybudování nového komunitního centra v ulici Údolní 1147, v k.ú. Braník, na 
Praze 4. Komunitní centrum bude primárně zaměřeno na podporu aktivizační programů pro osoby v 
seniorském věku, ale i na volnočasové aktivity pro širokou místní komunitu. Komunitní centrum bude o 
výměře 256 m2 podlahové plochy a kompletně bezbariérové. V komunitním centru bude společenská 
místnost s kuchyňkou, učebny, rukodílny, kancelář vedení a vlastní sociální zázemí. 
Konečným stavem projektu je vybudování nového komunitního centra na Praze 4, které bude primárně 
zaměřeno na aktivizaci seniorů. Nové komunitní centrum bude umístěno v multifunkčním objektu o 
rozloze cca 256,7 m2 podlahové plochy, bude se tak jednat o jedno z největších komunitních center v 
celé Praze. Nové komunitní centrum bude tvořeno několika samostatnými místnostmi, ve kterých 
budou probíhat jednotlivé aktivizační, vzdělávací a společenské aktivity, např. rukodělná místnost, 
učebna pc, společenská a přednášková místnost s tréninkovou kuchyňkou, součástí komunitního 
centra bude vlastní sociální zařízení, šatna a kancelář pro personál. Hlavním cílem bylo zajistit 
velikostně dostupné prostory, ve kterých bude možné uspořádat více aktivit v jeden okamžik, tak aby si 
každý návštěvník měl možnost vybrat ty aktivity a činnosti, které jsou mu nejbližší. 
Smyslem a cílem projektu je vybudování nového komunitního centra, které bude ctít principy 
komunitního rozvoje a komunitní péče, přičemž jeho náplň a tematické zaměření povede k rozvoji a 
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propojení místní komunity, sociální integraci osob z cílových skupin a příznivé prostředí pro život. 
Projekt komunitního centra má potenciál řešit klíčové problémy v oblasti sociálního začleňování, 
zejména problémy spojené s pasivitou komunity a možnostmi trávení volného času. V České republice 
se při řešení sociální situace vyloučených či ohrožených skupin ve zvýšené míře využívají služby 
institucionální péče, které nepřispívají k začlenění podporovaných osob do společnosti, naopak mohou 
vést k izolaci a segregaci. Deinstitucionalizací služeb se transformuje ústavní péče v péči komunitní. 
Řízeně se ruší ústavy a rozvíjí komunitní sociální služby. Rozvoj služeb komunitního charakteru je 
vyústěním společenských změn postavených na ochraně lidských práv a antidiskriminačních 
opatřeních. Jejich cílem je podpořit život člověka v jeho přirozeném prostředí, při navazování a 
udržování běžných společenských vztahů a rolí, při rozvoji jeho schopností a dovedností, při využívání 
běžných zdrojů v komunitě, při realizaci aktivit a životního stylu dle jeho rozhodnutí apod. Neomezují se 
jen na sociální služby, ale zahrnují všechny oblasti života – vzdělávání, zaměstnávání, zdravotní péče, 
využití volného času, ale především navazování nových známostí a přátelství. Služby komunitního 
centra jsou jistou formou pomoci, která podporuje význam komunity a umožňuje lidem, kteří se 
nacházejí v podobné situaci/řeší stejné problémy, vzájemně se setkat, podpořit se, vyměnit si 
zkušenosti a zjistit, že v dané situaci nejsou sami. Narušují sociální izolaci a anonymitu 
charakteristickou pro dnešní dobu a velká města. Řešení problémů komunity a sociálního začleňování 
sociálně znevýhodněných osob prostřednictvím komunitního centra je v souladu s aktuálními trendy a 
přístupy v této oblasti. Důležitou součástí činností komunitního centra bude aktivizace a poskytnutí 
prostoru svépomocným skupinám. 

Realizace projektu bude probíhat v katastrálním území městské části Prahy 4. Přínosy realizace 
projektu pro městkou část Prahy 4 jsou patrné v těchto oblastech:  
Vybudování nového komunitního centra, které bude zaměřené především na aktivizaci a vzdělávání 
seniorů, ale i pro širokou veřejnost. Smysluplné využití doposud nevyužívané nemovitosti Zkvalitnění 
veřejných služeb a podmínek pro veřejnost, posílení sounáležitosti osob žijících v komunitě na Praze, 
možnost participace veřejné správy (odboru sociálních služeb) a neziskového (provozu aktivit 
komunitního centra). 

Cílové skupiny:  
Senioři 
Hlavním programem pro starší generaci by měl být aktivní život. Aktivizace seniorů by se měla týkat 
psychické i fyzické stránky jedince, ale je třeba brát v úvahu i individuální 
rozdíly. Fyzická aktivizace zlepšuje tělesnou kondici a tím ovlivňuje i duševní zdraví. I psychická 
aktivizace má vycházet z přání a možností jedince. Každá aktivita by měla být 
podmíněna tím, aby člověk chtěl, uměl a mohl činnost provádět. Pasivita může být ovlivněna mnoha 
faktory, především finančními, vztahovými (je mu bráněno okolím, 
rodinou), psychickými a v neposlední řadě i faktory zdravotními (bolesti, únava, obtížná chůze, poruchy 
zraku, sluchu a jiné). Naléhavá se jeví aktivizace u seniorů se smyslovými 
vadami, poruchami hybnosti, kteří mohou být ohroženi imobilizačním syndromem a následným 
vznikem proleženin. Psychická aktivizace je nutná především u jedinců depresivních se sklony k izolaci 
od okolí a apatií, která bývá zapříčiněna neúspěšnou adaptaci na stáří nebo osobní situací (osamělost, 
ztráta smyslu života a zájmů). 
Cílem komunitního centra je plánování takových aktivit, které "probudí" dosavadní život seniorů. Každý 
si bude moci vybrat z několika druhů činností a aktivit, které komunitní centrum bude nabízet, ať už jde 
o pohybové aktivity, rukodílní, vzdělávání, kulturní kroužky či jen posezení a popovídání. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 4 884 500,70 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 95,25 
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Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 

Právní forma žadatele: Obecně prospěšná společnost 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000915 

Název projektu: Tamtam - moderní, jedinečné a efektivní služby pro klienty 
v Praze 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 3 200 085,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Projekt reaguje na specifické potřeby cílové skupiny - dětí se sluchovým nebo kombinovaným 
postižením a jejich slyšících i neslyšících rodičů. Projekt vytváří dvě zázemí pro poskytování nových 
moderních metod práce a technologií zaměřených na rozvoj komunikace a sluchového vnímání a na 
stimulaci dětí s kombinovaným postižením. Zvýší kvalitu i rozsah služeb a vytvoří bezpečné zázemí pro 
poskytování služby včetně ochrany osobních údajů. Výsledkem projektu je i značná energetická 
úspora. Tamtam je v Praze jediným tradičním poskytovatelem sociálních služeb pro rodiny s dětmi se 
sluchovým nebo kombinovaným postižením. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, děti se sluchovým 
nebo kombinovaným postižením od 0 do 18 let a dospělí neslyšící. Sociální služby reagují na potřeby 
cílové skupiny a prostřednictvím individuálního plánování společně s klienty definují a naplňují kroky 
vedoucí k maximální možné samostatnosti dětí i rodičů. 
Základním problémem, který způsobuje sluchové postižení je narušení komunikace mezi rodičem a 
dítětem, ve svém důsledku pak narušení citových vazeb, stagnaci rozvoje myšlení i sociálních 
dovedností. Situace u dětí, které mimo sluchové vady, mají vadu zraku, mentální postižení, tělesné 
postižení či poruchy autistického spektra je podstatně komplikovanější, jak pro rozvoj dítěte 
samotného, 
tak pro péči ze strany rodičů. Náročná situace rodinu ohrožuje v oblasti sociální. Projekt je zaměřen na 
využití nejnovějších poznatků a technologií z oblasti rozvoje sluchového vnímání a rozvoje komunikace 
tak, aby využívané metody poskytly podporu a pomoc uživatelům služby dle individuálních 
komunikačních potřeb jednotlivých dětí a jejich rodičů. Nové přístroje a audiovizuální technika umožňují 
rozvíjet komunikaci mezi rodičem a dítětem efektivně, s možností pracovat individuálně i ve skupině a 
přímo sledovat jak zvolená komunikační strategie mezi rodičem a dítětem funguje. Díky absenci 
sluchové kontroly je nutné využívat vizuální komunikační techniky, např. Český znakový jazyk, 
augmentativní komunikaci a tedy vizuální materiály a technologie, jako jsou videozáznamy. Cílem je 
vytvoření funkční komunikace mezi rodičem a dítětem a rozvoj komunikace dítěte na nejvyšší možné 
úrovni tak, aby dítě bylo samostatné. Druhá část projektu poskytne dětem i rodičům nové zázemí pro 
stimulaci a nácvik smyslové stimulace dětí s nejtěžšími vadami. Nové pomůcky a metody pro jejich 
využití jsou efektivní, nenahraditelné a pro rodiče finančně i prostorově nedostupné. Třetí problém který 
projekt řeší je nedostatečné zázemí pro sociální pracovnice a pro bezpečné ukládání osobních dat 
uživatelů služby i sociálních pracovníků. Posledním problémem služby, který projekt řeší, je vysoká 
energetické náročnost spojená s dálkovým vytápěním využívaných prostor. Lokální tepelný zdroj - 
plynový kotel, přinese významné energetické a finanční úspory a současně zajistí vyšší komfort pro 
poskytování služeb. 
 
Smysl a cíle projektu (zaměření projektu a jeho očekávaný výsledek)  
1. Vytvoření zázemí pro poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s kombinovaným 
postižením. Nákup a položení bezpečné podlahové krytiny a nákup nových speciálních pomůcek, 
včetně přístrojů na stimulaci sluchu, umožní poskytovat kvalitnější služby pro větší počet rodin s dětmi 
se sluchovým a především kombinovaným postižením. Ve svém důsledku urychlí cestu k 
samostatnosti a nezávislosti dětí i rodičů na dalších sociálních systémech.  
2. Zkvalitnění zázemí pro rozvoj komunikace. Nákup nové audiovizuální techniky a vybavení PC 
pracovny umožní využívat nové, efektivní metody pro rozvoj komunikace jednotlivých  
specifických skupin klientů s narušenou schopností komunikace. Umožní dle individuálních potřeb 
nalézt a posílit komunikační kanál mezi rodiči a dítětem.  
3. Nákupem pracovních stolů, židlí a uzamykatelných skříní na úschovu klientských osobních údajů 
zkvalitníme pracovní zázemí pro odborné sociální pracovníky a vytvoříme důstojné a komfortní 
prostředí pro poskytování sociální služby.  
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4. Plynové topení – zajistí energetickou i finanční úsporu, současně větší komfort pro poskytování 
služby.  
 
Aktivity projektu a jejich souladu se zaměřením výzvy  
- vytvoření nového zázemí pro sociální službu poskytovanou rodinám s dětmi s kombinovaným 
postižením  
- Vybavení stávajícího zázemí pro poskytování služby, nákup nové techniky pro rozvoj komunikačních 
dovedností  
- Energetická úspora zajištěná instalací plynového kotle a odpojením od dálkového vytápění 
Cílové skupiny:  
Osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných 
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením od 0 do 18 ti let. 
Rodiče mohou být slyšící i neslyšící. 
Cílovou skupinu tvoří děti různým stupněm a druhem vrozené nebo získané sluchové vady, dále děti, 
které mimo sluchového postižení mají postižení zraku, tělesné postižení, mentální postižení, zdravotní 
znevýhodnění, poruchy autistického spektra nebo jsou hluchoslepé, a jejich rodiny, tedy rodiče, 
sourozenci případně pěstouni, či prarodiče pokud o dítě pečují. 
Rodiny službu vyhledají a kontaktují sami, při vstupní konzultaci provedeme analýzu potřeb rodiny a 
dítěte a následně společně+ s rodinou sestavíme individuální plán pro řešení potřeb rodiny a dítěte. 
Nejčastěji definovanými potřebami rodiny je psychická podpora při přijetí dítěte a vyrovnávání se 
diagnózou, pomoc při zvládnutí náročné situace bez narušení rodinných vztahů a vazeb nejen mezi 
partnery, ale i mezi sourozenci a směrem k prarodičům. Další potřebou je získání a orientace v 
množství nových informací z oblasti sluchových a kombinovaných vad a jejich důsledků, možné 
rehabilitace a kompenzace, ale především pomoc při podpoře rozvoje dítěte, komunikace dítěte i 
vzájemné komunikace mezi rodiči a dítětem. Pro rodiče je velmi cenné vzájemné setkávání společné 
překonávání velmi podobně náročných situací, vzájemná podpora i možnost setkávat se i sociálními 
pracovníky se sluchovým postižením. Péče o dítě se sluchovým postižením je náročná a dlouhodobá, 
může být ale vysoce efektivní, pokud je naplněn základní předpoklad, že je dítě rodnou přijato takové 
jaké je a rodina se komunikačně i jinak přizpůsobí potřebám dítěte. Potom může dojít k maximálnímu 
možnému rozvoji dítěte a k naplnění rodičovské role. 
 
Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / 
samoživitelkou 
Rodiny s dětmi s postižením sluchu nebo s kombinovaným postižením. Základním problémem těchto 
rodin je absence funkční komunikace, která vyřazuje dítě i rodiče z běžného života a vede k sociální 
izolaci. Stejně tak, závažné kombinované postižení dítěte, vždy v kombinaci s vadou sluchu, je pro 
rodinu velkou zátěží psychickou, fyzickou, sociální i ekonomickou. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 3 200 085,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 93,5 

Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: SANANIM z. ú. 

Právní forma žadatele: Ústav 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000918 
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Název projektu: Nákup vozidla pro terénní práci na otevřené drogové scéně 
v hl. m. Praze 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 806 000,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Předmětem projektu je nákup vozidla s nástavbou do hmotnosti 3,5 t pro projekt Terénní programy 
SANANIM , které fungují na otevřené drogové scéně v Praze. V současné době terénní program má 
sanitní vůz, který je 17 let starý a je za hranicí své životnosti. V tomto voze probíhá kontaktní práce s 
uživateli návykových látek, sociální poradenství, adiktologické poradenství, výměna injekčního 
materiálu a základní poradenství a základní zdravotní ošetření. V kontaktu za jeden den 120 - 160 
klientů. 
Situace v hl. m. Praze je charakteristická obrovským přetížením všech nízkoprahových služeb 
pracujících s uživateli drog. Terénní pracovníci na otevřené drogové scéně realizují v průměru denně 
90 kontaktů a vymění 400 injekčních setů. Při projektu „Sanitka“ dokonce máme denně i více než 150 
kontaktů a vyměníme přes 2.000 injekčních setů. Vzhledem k charakteristice cílové skupiny 
je potřebnost a efektivita služeb evidentní. 
Na otevřené drogové scéně se denně pohybuje minimálně 500 až 800 osob, přes 2.700 osob ročně 
(dle kódů z databáze výkonů Freebase). Je bohužel nutné konstatovat, že jejich chování (výrazná 
zdravotní a společenská sebedestrukce, trestná činnost za účelem obstarání si peněz na drogy) 
společně s dalšími faktory (velká koncentrace lidí bez přístřeší, žen pracujících v sex byznysu, běžných 
občanů a turistů v lokalitách otevřené drogové scény) představuje výrazný potenciál ohrožující veřejné 
zdraví a bezpečí. Náš program se výrazně zapojuje do preventivních kampaní zaměřených na infekční 
choroby u klientů (např. žloutenka A, syfilis, tuberkulóza, HIV).  
Zdravotní stav klientů se výrazně zhoršuje a zdravotní péče pro ně není dostupná. Zajištění základní 
zdravotní péče je nezbytnou podmínkou k motivaci klienta ke změnám. 
Terénní programy snižují sociální a zdravotní poškození injekčních uživatelů drog v Praze a zvyšují 
jejich motivaci ke změně životního stylu. Poskytují informace, sterilní zdravotnický harm reduction 
materiál a poradenství ke zlepšení sociální a zdravotní situace uživatelů drog a motivují uživatele drog 
k pozitivní změně chování a k léčbě závislosti. Svou činností tak zmenšujeme škody působené 
společnosti. 

Naším cílem je, aby: 
-injekční uživatelé bez kontaktu se sociální sítí byli osloveni a informováni o nabídce odborné pomoci 
důvěryhodným způsobem (předpokládáme 50 nově oslovených uživatelů; pro část z nich jsme prvním 
"varujícím a přitom bezpečným průvodcem", který jim vysvětlí, co je na otevřené drogové scéně čeká), 
-byla snížena rizika zdravotních škod souvisejících s užíváním drog, tedy aby injekční uživatelé měli k 
dispozici potřebný harm reduction materiál pro bezpečnou aplikaci. Dále aby měli k dispozici 
informace, jak bezpečně užívat drogy, a řídili se jimi v praxi. A také aby měli možnost základního 
zdravotního ošetření, zdravotního poradenství a testů na infekční choroby (předpokládáme 150 
provedených testů na HIV, HVC, a syfilis a 600 ošetření), 
-injekční uživatelé získali informace, jak přestat užívat návykové látky / naučili se je užívat méně či 
způsobem, který jim umožní žít důstojný život (předpokládáme, že vydáme 430.000 injekčních setů, 
10.000 × poskytneme informační a edukační servis směrem k bezpečnému užívání a realizujeme 
1.200 poradenství). 
Cílové skupiny:  
Osoby závislé a ohrožené závislostmi 
Cílovou skupinu služby terénní programy tvoří uživatelé návykových látek v různé fázi rozvoje 
závislosti. Majoritu tvoří intravenósní uživatelé opiátu a pervitinu. Ročně jsme v kontaktu s cca 2000 
klienty. Denně jsme v kontaktu u sanitky s cca. 140 klienty. Tito klienti nejsou v kontaktu s žádným 
jiným kamenným zařízením, průměrný věk je 35 let. 75% klientů jsou muži. 1/2 klientů trpí dalším 
duševním onemocněním. Část klientů nebyla nikdy léčena ani v kontaktu s jinou sociální službou. 
Klienti jsou obvykle bez práce, část z nich je bez domova. Většina je bez příjmu a nepobírá dávky v 
hmotné nouzi. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
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místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 1 806 000,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 89,75 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Městská část Praha 16 

Právní forma žadatele: Městská část hlavního města Prahy 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000921 

Název projektu: Dům na půli cesty KORUNA 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 19 892 652,31 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Předmětem projektu je vybudování nového DNPC, v němž bude provozována sociální služba 
poskytující ubytování, společenské prostředí, terapeutickou činnost a pomoc při uplatňování práv a 
obstarávání osobních záležitostí pro mladé osoby začínající obtížný vstup do samostatného života. 
Důraz bude kladen na zapojení sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob. 
Výstupem projektu bude nový prostor s nabídkou přechodného ubytování a žádoucích návazných 
sociálních aktivizačních služeb. Realizace investičního projektu je zaměřená na vybudování objektu, 
který umožní vznik nového DNPC. Území, které není v současné době zcela využíváno, bude díky 
realizaci projektu poskytovat bezpečné zázemí, přechodné ubytování, individuální přístup, poradenství 
a kulturně-komunitní program se záměrem posílit sociální soudržnost a sociální začleňování.  
Městská část Praha 16 poskytne v provozní fázi projektu novou registrovanou sociální službu se 
zaměřením na potřeby konkrétní cílové skupiny. 

Předmětem projektu je vybudování nového DNPC, v němž bude provozována sociální služba 
poskytující ubytování, společenské prostředí, terapeutickou činnost a pomoc při uplatňování práv a 
obstarávání osobních záležitostí.  
Výstupem projektu bude nový prostor se nabídkou přechodného ubytování a žádoucích návazných 
sociálních aktivizačních služeb pro mladé osoby začínající obtížný vstup do samostatného života. 
Důraz bude kladen zapojení sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob. Projekt je 
zaměřen na aktivizaci cílových skupin a napomáhá jejich začleňování mezi ostatní místní obyvatele.  
Důvodem pro realizaci tohoto projektu je snaha o posílení sociální integrace a poskytnutí dané sociální 
služby v lokalitě městské části Praha 16. V dané lokalitě je vysoké zastoupení sociálně vyloučených a 
sociálním vyloučením ohrožených osob v této věkové kategorii s nepříznivými podmínkami pro 
zahájení dospělého soběstačného života. Nabídka takto zaměřených služeb a vhodných prostorů pro 
jejich konání, které by přispívaly k řešení obtížné životní situace cílové skupiny, je nedostatečná.  
Cílem projektu je vytvořit vhodné zázemí pro sociální službu DNPC a její navazující aktivity. Projektový 
záměr je v souladu s celkovou koncepcí a zvyšováním kvality života obyvatel MČ Praha 16.  
Hlavní aktivitou předkládaného projektu je vybudování nového objektu pro poskytování služby „Dům na 
půl cesty“, které je součástí plánovaného polyfunkčního celku se zaměřením na služby veřejnosti. 
Jedná se o investici do novostavby v podobě podélného objektu o třech nadzemních podlaží (část B).  
Realizace projektu řeší především problematiku nedostačujících a vhodných prostorů pro integraci a 
komunitní život občanů MČ Praha 16.  
Prostřednictvím vybudování nového DNPC v návaznosti na dosavadní kulturní centrum vzniknou nové 
potřebné prostory pro zajištění plánovaných aktivit s cílovou skupinou. 

Plánované aktivity v průběhu provozní fáze projektu:  
Bezpečné zázemí a spolupráci zaměřenou na budoucí úspěšný život ve společnosti, bydlení na 
přechodnou dobu jednoho až dvou let, individuální přístup a péči při řešení obtížné situace a dalších 
problémů, profesionální sociální práci, odborná psychologická pomoc a podpora, posláním DNPC bude 
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podporovat klienty, aby dosáhli svých osobních cílů a úspěšně se osamostatnili. 

Cílové skupiny:  
Osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin 
Cílová skupina je často ovlivněna rizikem psychické deprivace. Mladí jedinci jsou v raném stádiu 
dospělosti a v minulosti byli ochuzeni o dostatek vnějších podnětů, bez zkušenosti a schopnosti 
sociálního cítění, bez správného vnímání vlastní identity, bez schopnosti navazovat zdravé citové 
vazby a v neposlední ještě bez uvědomování si vlastní budoucnosti. Je patrné, že určitý problém s 
adaptací, s uplatněním se ve společnosti nemají jen mladí z dětských domovů, ale i jejich vrstevníci z 
úplných rodin. Přechodné období adolescence má za úkol poskytnout jedinci čas a možnost, aby 
dosáhl předpokladů stát se dospělým ve všech oblastech, v nichž to současná společnost vyžaduje. 
Jelikož tempa biologického, psychického a sociálního vývoje jedinců mohou být rozdílné, pak musíme 
počítat i s následným vznikem jakéhosi napětí, které opět vyvolává nejistotu a riziko vlivu možných 
negativních dopadů společnosti (např. delikventní chování). 
Žadatel se chce také zaměřit na tuto cílovou skupinu, aby nedocházelo k sociálního vyloučení těchto 
jedinců ze společnosti v oblasti lokality MČ Praha 16. Díky poskytujícím službám a možného 
poradenství jim bude usnadněn start do dospělého života, ve kterém se musejí chovat zodpovědně. 
Cílová skupina bude moci využít také odborné služby a možnosti Domu na půli cesty, díky kterým se 
vyřeší jejich nepříznivá životní situace. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 19 892 652,31 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 90,5 
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Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/14 ze dne 6. 9. 2018  
 

Projekty zařazené do zásobníku náhradních projektů 

 

Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Městská část Praha 12 

Právní forma žadatele: Městská část hlavního města Prahy 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000866 

Název projektu: Komunitní centrum Lysinská 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 4 206 613,40 Kč  

Stručný obsah projektu: 
Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné 
sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a 
mládeže v nepříznivé sociální situaci a seniorů. Předmětem projektu je stavební úprava části 
stávajícího jednopodlažního objektu K Otočce 1831 v Praze 12, který bude nově sloužit jako 
multifunkční společenský prostor - komunitní centrum. 
Projekt „Komunitní centrum Lysinská“ řeší problém nedostatečné kapacity prostor pro konání 
rozličných aktivit komunitního charakteru.  
Pro realizaci projektu byla vybrána část stávajícího jednopodlažního objektu K Otočce 1831 
nacházející se na parcele č. 4054/5 v k.ú. Modřany. Předmětné prostory byly do 2/2018 využívány jako 
nebytové prostory – prodejna, navržená rekonstrukce účel užívání stavby mění. Nově navržené 
prostory budou sloužit jako multifunkční společenský prostor – komunitní centrum.  
Žadatel se problém s nedostatečnými kapacitami snažil řešit již v době nedávno minulé. Žadatel 
projektu podal v roce 2016 žádost o dotaci do vyhlášené 17. výzvy (SC 3.1. Posílená sociální 
infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci) v rámci Operačního programu Praha – pól 
růstu ČR na realizaci obdobného projektu. Zpracovaná žádost o dotaci úspěšně prošla formálním i 
věcným hodnocením a na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 24/59 ze dne 23. 2. 2017 
byla příjemci přidělena finanční podpora v celkové výši 8 000 000 Kč.  
Projekt byl zaměřen na rekonstrukci budovy v ulici K Dolům č. p. 216 v katastrálním území Modřany. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o původně obytný projekt z konce 19. století, který nebyl v několika 
posledních letech s ohledem na svůj stav vůbec využíván, požádal dodatečně příjemce, v průběhu 
roku 2017, o zpracování statického posudku na plánované nové funkční využití budovy. Účelem tohoto 
posouzení bylo vyhodnocení stávajícího stavu konstrukcí a objektu jako celku po technické a 
konstrukční stránce.  
Z expertního posouzení ale vyplynulo, že objekt v ulici K Dolům č. p. 216 v tehdejší době již nebyl po 
statické stránce ve stavu, který by umožnoval pokračování stavebních prací na jeho rekonstrukci tak, 
jak bylo navrženo v rámci PD předložené projektové žádosti.  
Vzhledem k této skutečnosti neměl žadatel jinou možnost než od realizace projektu odstoupit.  
Problém s nedostatečnými kapacitami pro konání rozličných aktivit komunitního charakteru tak trvá 
doposud.  
Na území městské části přitom žije velké množství osob s řadou sociálních a materiálních potřeb, které 
trpí sociální exkluzí. Jedná se zejména o mladé rodiny s dětmi, včetně osamělých matek, děti a mládež 
v nepříznivé sociální situaci a seniory. 
Smyslem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha – pól růstu ČR v oblasti 
podpory sociálního začleňování a boji proti chudobě.  
Smysl projektu bude naplněn dosažením stanovených cílů projektu definovaných prostřednictvím 
projektových indikátorů.  
Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné 
sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a 
mládeže v nepříznivé sociální situaci a seniorů.  
Předmětem projektu je stavební úprava části stávajícího jednopodlažního objektu K Otočce 1831 
nacházející se na parcele č. 4054/5 v k.ú. Modřany. Předmětné prostory byly do současnosti (2/2018) 
využívány jako nebytové prostory – prodejna, navržená rekonstrukce účel užívání stavby mění. Nově 
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navržené prostory budou sloužit jako multifunkční společenský prostor – komunitní centrum. 

Cílové skupiny:  
Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / 
samoživitelkou 
Jedná se o cílovou skupinu zahrnující rodiny, které z různých důvodů ocitají na hranici sociálního 
vyloučení, mezi nejčastější důvody patří nízké rodičovské kompetence, domácí násilí, zadlužení, 
konflikty způsobené rozvodovými situacemi, nízká sociokulturní vybavenost těchto rodin atd. 
 
Děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci 
Problémy této cílové skupiny jsou úzce provázány s cílovou skupinou Rodiny s dětmi v nepříznivé 
sociální situaci. Děti a mládež často trpí nekvalitním rodinným zázemím, absencí jednoho z rodičů, 
násilím v rodině, nedostatkem času ze strany rodičů atd. Dle dostupných sociodemografických dat se 
na území MČ Praha 12 zvyšuje počet dětí a mladistvých. 
 
Senioři 
Senioři, kteří často z důvodu osamělosti čelí nepříznivé sociální situaci způsobené osamělostí, nízkým 
příjmem a zdravotními důvody. Jedná se o velmi širokou cílovou skupinu, která dle dostupných 
sociodemografických dat v ČR roste (stejný trend se projevuje rovněž na území MČ Praha 12), pro tuto 
cílovou skupinu je typické, že často žije v tzv. single domácnostech, potýká se s problémem 
osamělosti, ekonomickými problémy spojenými s nízkou výší důchod, násilím páchaného na seniorech 
a obecně se jedná o cílovou skupinu s vysokou mírou ohrožení. 
Partneři projektu: Ne 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 4 206 613,40 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 89,5 (náhradní projekt) 

 

Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Art Movement, z.s. 

Právní forma žadatele: Spolek 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000868 

Název projektu: POKOJÍČEK - komunitní centrum 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 14 603 320,00 Kč  

Stručný obsah projektu: 
Cílem projektu je vznik komunitního centra Pokojíček na území MČ Praha 7 (nákup nemovitosti a její 
rekonstrukce pro potřeby komunitního centra a CS - osob s duševním onemocněním), jehož hlavním 
úkolem je zlepšit kvalitu života osob s duševním onemocněním. KC Pokojíček plynule naváže na již 
realizované počiny neziskové společnosti Art Movement zaměřené na začleňování CS do běžného 
života a zajistí tak dlouho potřebnou kontinuitu a stabilitu při poskytování destigmatizačních aktivit. 
Aktivity komunitního centra (KC) jsou zaměřené na zvýšení povědomí o problémech skupiny osob s 
duševním onemocněním, žijících na území hl. m. Prahy, s důrazem (vzhledem k poloze KC, dobré 
dopravní dostupnosti – metro, tram, auto) na obyvatele MČ Praha 7 a blízkého okolí (Praha 8, 9, 6 a 
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1). KC je svojí náplní zcela unikátní, v městské části Praha 7, 6 ani 1 není obdobné zařízení - zařízení 
pro setkávání osob s duševním onemocněním s veřejností. Komunitní centra v sousedících pražských 
čtvrtích - Bohnické KC, KC a zahrada Kotlaska, KC Hrubého, KC Motýlek, KC Remoska, KC Rosa, KC 
Právě teď, KC Vlna, KC Art, KC Aop – ani jedno z nich nemá obdobnou náplň jako Pokojíček).  
Některé z psychických poruch postihují v průběhu života až 20% populace (tzn. až 300 tis. obyvatel 
Prahy), přičemž aktuálně by se podle Světové zdravotnické organizace mělo chronické duševní 
onemocnění stát nejvýznamnější příčinou nemocí v rozvinutém světě již v roce 2030. Lidé, dlouhodobě 
postižení některou z psychických poruch bývají dříve či později izolováni a vyloučeni ze společnosti. 
Nejprve nutnou dlouhodobější hospitalizací, později obtížnou či nemožnou sociální integrací. Často 
také přicházejí o rodiny, přátele, zaměstnání apod. V důsledku toho se významně snižuje i jejich životní 
úroveň, žijí v osamění, ze sociálních či nemocenských dávek, případně jsou dlouhodobě (a to i po řadu 
let) v psychiatrických léčebnách. Zároveň se zvyšují státní výdaje, jen na zdravotnictví činily výdaje v r. 
2015 až 353 700mil. Kč, zatímco o 20 let dříve to bylo 73 062 mil. Kč  
(Zdravotnický deník, http://www.zdravotnickydenik.cz/2017/05/cr-dava-zdravotnictvi-hdp-mene-nez-
vyspele-zeme-18-eu/, 26. 5. 2017). Díky reakcím společnosti, se duševně nemocní často za své 
onemocnění stydí nebo se cítí být onemocněním stigmatizováni (viz. „Neumíme žít s těmi, kdo se od 
nás liší?“, Měsíčník Českého statistického úřadu Statistika & My. 2015/10). O samotném tématu 
psychických poruch je společnost obecně málo informována, nehledě na řadu panujících mýtů a 
přesvědčení, vytvářejících bariéry na cestě k adekvátní odborné péči a integrace CS do většinové 
společnosti. 
Smyslem projektu je posílit sociální soudržnost na území hlavního města Prahy prostřednictvím 
stálé nabídky aktivit komunitního centra Pokojíček. Aktivity se budou zabývat zvyšováním povědomí o 
problémech osob s duševním onemocněním na území hlavního města Prahy. Příprava nabídky 
destigmatizačních kulturně-vzdělávacích aktivit a zapojení do realizace během chodu KC je pro CS 
možností aktivní participace na řešení vlastní negativní situace, ale i snížení sociální izolace. K 
přirozenému propojení s ostatními obyvateli místních komunit, kteří tvoří sekundární cílovou skupinu, 
dochází díky kulturně-vzdělávacím aktivitám KC.  
Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu života osob s duševním onemocněním. Druhým, dílčím cílem 
vybudování KC Pokojíček je pomáhat řešit sociální izolaci osob s duševním onemocněním a vyvážit 
nedostatek aktivit, při kterých se propojují osoby s duševním onemocněním a ostatní obyvatelé 
příslušných městských částí (tzv. většinová populace). 
Očekávaným výsledkem projektu bude vznik komunitního centra s:  
chillout boxem – čítárna s knihovnou, poslech hudby, deskové hry, • film boxem - filmové projekce, 
interaktivní simulace, creator boxem - workshopy, výstavy, performance, Q&A (questions and answers) 
boxem - odborné přednášky, diskuse  

Cílové skupiny:  
Osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných 
Předkládaný projekt je zaměřen na osoby z cílové skupiny osob duševně nemocných. Pojem duševní 
onemocnění zahrnuje celou škálu psychický poruch (od depresí, fobií, obsedantně-nutkavých poruch 
až po schizofrenii) způsobených různými vlivy (reakce na obtížnou životní situaci, užívání 
psychoaktivních látek, fyziologické změny). V rámci projektu jsou zahrnuty osoby s chronickým 
duševním onemocněním, diagnostikovaným podle Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. Revize (F00-
F99) Světové zdravotnické organizace (např. https://www.uzis.cz/cz/mkn/F00-F99.html). Žadatel se ve 
své činnosti dlouhodobě zaměřuje na zlepšení života osob s duševními onemocněními a svůj cíl 
realizuje prostřednictvím pořádání workshopů, mezinárodních konferencí, výroby vlastních či 
koprodukovaných audiovizuálních děl, převážně dokumentárních filmů v navazujících projektových 
cyklech Paralelní životy.  
Některé z psychických poruch postihují v průběhu života až 20% populace (tzn. až 300 tis. obyvatel 
Prahy), přičemž aktuálně by se podle Světové zdravotnické organizace mělo chronické duševní 
onemocnění stát nejvýznamnější příčinou nemocí v rozvinutém světě již v roce 2030. Lidé, dlouhodobě 
postižení některou z psychických poruch bývají dříve či později izolováni a vyloučeni ze společnosti. 
Nejprve nutnou dlouhodobější hospitalizací, později obtížnou či nemožnou sociální integrací. Často 
také přicházejí o rodiny, přátele, zaměstnání apod. V důsledku toho se významně snižuje i jejich životní 
úroveň, žijí v osamění, ze sociálních či nemocenských dávek, případně jsou dlouhodobě (a to i po řadu 
let) v psychiatrických léčebnách. Zároveň se zvyšují státní výdaje, jen na zdravotnictví činily výdaje v r. 
2015 až 353 700 mil. Kč, zatímco o 20 let dříve to bylo 73 062 Kč . Díky reakcím společnosti se 
duševně nemocní často za své onemocnění stydí, nebo se cítí být onemocněním stigmatizováni .   
Partneři projektu: NE 
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Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 14 603 320,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 67,75 (náhradní projekt) 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího 
Praha - Zbraslav 

Právní forma žadatele: Evidované církevní právnické osoby 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000882 

Název projektu: Farní klubovna Zbraslav 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 5 084 292,82 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné 
sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a 
mládeže v nepříznivé sociální situaci a seniorů. Předmětem projektu je rekonstrukce dlouhodobě 
nevyužívaných prostor v ulici U Národní Galerie 472 v Praze - Zbraslavi, který bude nově sloužit jako 
multifunkční společenský prostor - komunitní centrum. 
Projekt „Farní klubovna Zbraslav“ řeší problém nedostatečné kapacity prostor pro konání rozličných 
aktivit komunitního charakteru v rámci MČ Praha - Zbraslav.  
Pro realizaci projektu byly vybrány prostory v přízemí objektu č. p. 472, v ulici U Národní Galerie Praha 
– Zbraslav, PSČ 156 00. Předmětné prostory jsou v současnosti dlouhodobě nevyužívané, navržená 
rekonstrukce účel užívání objektu mění. Nicméně tradičně zde v minulosti byl byt faráře a farní 
prostory. Nově navržené prostory budou sloužit jako multifunkční společenský prostor – komunitní 
centrum.  
Na území MČ v současné době působí dvě centra, se kterými farnost doposud spolupracuje. Jedná se 
o Pexeso z.s. organizaci, která se zabývá volnočasovými a pro-komunitními aktivitami a KLAS ASČR 
Zbraslav, klub aktivního stáří. Farnost aktivně spolupracuje s těmito organizacemi a spolupracovat 
bude i nadále. Kapacity těchto organizací jsou nicméně velmi omezené.  
Na území městské části přitom žije množství osob s řadou sociálních a materiálních potřeb, které trpí 
sociální exkluzí. Jedná se zejména o mladé rodiny s rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně 
rodin s jedním rodičem samoživitelem / samoživitelkou; seniory a osoby bez přístřeší. Farnost se proto 
rozhodla vybudovat vlastní farní klubovnu, která bude nabízet sociálně aktivizační aktivity směřující k 
sociálnímu začleňování osob z cílových skupin. Rekonstrukce (dlouhodobě nevyužívaných prostor na 
prostory komunitního centra) jak po stránce technické, tak po stránce dispoziční umožní vytvoření 
odpovídajícího a kvalitního zázemí pro definované cílové skupiny zde navrhovaného projektu. 
Smyslem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha – pól růstu ČR v oblasti 
podpory sociálního začleňování a boji proti chudobě.  
Smysl projektu bude naplněn dosažením stanovených cílů projektu definovaných prostřednictvím 
projektových indikátorů.  
Hlavním cílem projektu je vybudování nového kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné 
sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a 
mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení.  
Předmětem projektu je rekonstrukce prostor v přízemí objektu č. p. 472, v ulici U Národní Galerie 
Praha – Zbraslav, PSČ 156 00. Předmětné prostory jsou v současnosti dlouhodobě nevyužívané, 
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navržená rekonstrukce účel užívání objektu mění.  
Specifikem projektu je skutečnost, že žadatelem je církevní organizace, která vychází ze staletých 
zkušeností a práce s osobami na okraji společnosti a v nepříznivé sociální situaci. Katolická církev má 
dlouhou tradici, a i na Zbraslavi tvoří její historii řada větších i menších sociálně-charitativních projektů. 
Disponuje nejen organizační i realizační zkušeností, ale i vlastními kontrolními mechanismy. 
Místem realizace projektu je objekt č. p. 472, v ulici U Národní Galerie Praha – Zbraslav, PSČ 156 00.  
Na stejném místě bude projekt, vzhledem ke svému stavebnímu charakteru, také provozován.  
V rámci projektu nebude řešen nákup nemovitostí. 
Cílové skupiny:  
Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / 
samoživitelkou 
Jedná se o cílovou skupinu zahrnující rodiny, které z různých důvodů ocitají na hranici sociálního 
vyloučení, mezi nejčastější důvody patří nízké rodičovské kompetence, domácí násilí, zadlužení, 
konflikty způsobené rozvodovými situacemi, nízká sociokulturní vybavenost těchto rodin atd. 
 
Děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci 
Problémy této cílové skupiny jsou úzce provázány s cílovou skupinou Rodiny s dětmi v nepříznivé 
sociální situaci. Děti a mládež často trpí nekvalitním rodinným zázemím, absencí jednoho z rodičů, 
násilím v rodině, nedostatkem času ze strany rodičů atd. Dle dostupných sociodemografických dat se 
na území MČ Praha - Zbraslav zvyšuje počet dětí a mladistvých. 
 
Senioři 
Senioři, kteří často z důvodu osamělosti čelí nepříznivé sociální situaci způsobené osamělostí, nízkým 
příjmem a zdravotními důvody. Jedná se o velmi širokou cílovou skupinu, která dle dostupných 
sociodemografických dat v ČR roste (stejný trend se projevuje rovněž na území MČ Praha - Zbraslav), 
pro tuto cílovou skupinu je typické, že často žije v tzv. single domácnostech, potýká se s problémem 
osamělosti, ekonomickými problémy spojenými s nízkou výší důchod, násilím páchaného na seniorech 
a obecně se jedná o cílovou skupinu s vysokou mírou ohrožení. 
 
Osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím 
Území Hlavního města Prahy je po Moravskoslezském kraji druhým místem, kde se zdržuje nejvíce 
členů této cílové skupiny. Veškeré dostupné prognózy předpokládají nárůst počtu bezdomovců. 
Partneři projektu: 5 084 292,82 Kč 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 5 084 292,82 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 90 (náhradní projekt) 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Městská část Praha 10 

Právní forma žadatele: Městská část hlavního města Prahy 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000887 

Název projektu: Komunitní centrum U Vršovického nádraží 30, Praha 10 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 15 000 000,00 Kč 
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Stručný obsah projektu: 
Předmětem žádosti o dotaci je rekonstrukce vybraných prostor objektu na adrese U Vršovického 
nádraží 30/30, Praha 10 na Kulturně komunitní centrum. To bude sloužit jako veřejné víceúčelové 
zařízení poskytující prostor pro realizaci širokého spektra volnočasových, komunitních, kulturních, 
pohybových a sociálních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Bude 
zaměřeno na více cílových skupin z řad osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením 
ohrožených. 
Předmětem žádosti o dotaci je rekonstrukce vybraných prostor objektu na adrese U Vršovického 
nádraží 
30/30, Praha 10 na Kulturně komunitní centrum (dále také jako „Komunitní centrum“), ve kterém se 
budou setkávat členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a 
pohybových aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. 
S ohledem na koncepci projektu a podmínky vyhlášené výzvy č. 35 OP PPR, skupina aktivit B Podpora 
aktivizace komunitního života je projekt rekonstrukce Objektu U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10 
(dále jen jako Objekt) rozdělen na část, která bude předmětem žádosti o dotaci – prostory pro 
Komunitní centrum a zbývající část objektu, kde budou poskytovány sociální služby dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách či navazující veřejné služby poskytované různým cílovým 
skupinám a provozována tréninková kavárna. Tato část rekonstrukce objektu bude hrazena z rozpočtu 
Městské části Praha 10. 
Cílem projektu je vytvoření materiálně a technicky vhodného zázemí pro: 
- veřejná projednávání s ambicí setkávání obyvatel komunity (lokality) a sousedů, případně 
ostatních obyvatel obce s cílem snížení předsudků a sbližování kultur, 
- vznik jádrových skupin za cílem nastartování komunitní práce, setkávání tematických skupin 
pro řešení identifikovaných problémů komunity, 
- realizaci volnočasových a pohybových aktivit, kulturních a zájmových akcí vyplývajících z 
tradic a zvyků dané komunity, 
- realizaci aktivit s cílem zplnomocnění motivovaných obyvatel komunity a získávání 
kompetencí pro vyjednávání a řešení běžných životních problémů a situací (učebny a školicí 
místnosti) s ohledem na prvek podpory sociální integrace a uplatnění na trhu práce, 
- rozvoj lokální komunity se zapojením občanské společnosti. 
Výhodou projektu je, že díky své komplexnosti a propojení aktivit se službami poskytovanými dle 
zákona o sociálních službách na jednom místě se předpokládá, že těchto cílů bude moci být dosaženo 
v plné šíři. 
Objekt bude otevřen veřejnosti a budou se zde konat různé kulturní, osvětové akce apod. Vznikne tak 
Komunitní centrum v tradičním slova smyslu. Nezbytnou a důležitou funkci bude Komunitní centrum 
plnit i v tom, že bude všem občanům Prahy 10 nabízet příležitost „někde“ se setkávat. Současně bude 
představovat možnost propojeni života osob s handicapem a ostatní populace. Dále bude plnit i další 
společensky významné funkce, zejména předcházení sociálnímu vyloučení a podpora mezigenerační 
solidarity. Komunitní centrum vytvoří zázemí pro shromažďovaní, vzdělávání, zájmové a pohybové 
činnosti a společenské akce pro osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením. Nově 
zrekonstruovaný Objekt obsáhne široké spektrum služeb a činnosti neziskových organizací, spolků, 
center, sdruženi atp., které působí v sociálních a návazných službách, což umožní mimo jine 
poskytnout na jednom místě odbornou a rychlou pomoc i ve složité sociální situaci. 
Stavební práce budou realizovány v souladu s dokumentací pro provedení stavby „Komunitní centrum 
U Vršovického nádraží 30, Praha 10“ zpracovanou společností DESIGN arcom s.r.o., se sídlem 
Přiběnická 4, 130 00 Praha 3, která je samostatnou přílohou žádosti o dotaci. Projektová dokumentace 
popisuje rekonstrukci celého objektu, které spočívají v kompletní rekonstrukci jednoho podzemního 
patra a pěti nadzemních pater. 
 
Předmětem žádosti o dotaci je rekonstrukce: 
- 1. PP (bez technického zázemí objektu), kde bude umístěn: 
o multifunkční sál pro konání sociálních, kulturních a pohybových aktivit, jako jsou tanec, jóga, 
aktivizační programy, cvičení seniorů, apod., 
o sál pro zájmovou činnost (hudební sál) – pro konání výstav, přednášek, hudebních koncertů, recitací, 
zpívání, veřejných projekcí filmů a dokumentů, kurzů fotografování a dalších kulturních a 
společenských aktivit. 
o přilehlé sociální zázemí. 
- části 4. NP, kde budou místěny místnosti pro klubovou, zájmovou a vzdělávací činnost včetně 

technického a sociálního zázemí. Jedná se o místnosti označené v PD, jako 4.02, 4.07, 4.10, 4.20, 
4.21, 4.19, 4.18, 4.17, 4.16, 4.09, 4.06, 4.08, 4.04, 4.03, 4.01 a 4.05, které spolu tvoří logický celek. 
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V rámci těchto prostor budou probíhat např. rukodělné činnosti, počítačové a jiné kurzy, hraní 
stolních her. 

Cílové skupiny:  
Senioři 
Převažující cílovou skupinou projektu jsou senioři, kteří tvoří více jak 22 % obyvatelstva městské části 
Praha 10 (zdroj ČSU). Senioři patří mezi nejvíce zranitelné skupiny obyvatel. Seniorská populace je 
velmi heterogenní skupinou obyvatel. Ohroženi sociálním vyloučením jsou za určitých životních 
okolností starobní důchodci vyššího věku. Pro zabránění sociálnímu vyloučení ohrožených skupin jsou 
důležité zejména komplexní sociální a zdravotní služby diferencované podle potřeb a individuální 
situace, které jsou orientovány na zachování nezávislosti seniora, na posílení rodinných a sociálních 
vazeb seniorů, zachování domácího prostředí a které jsou dostupné, integrované a poskytované na 
komunitní úrovni. 
Je potřebné poskytnout seniorům dostatečný prostor a podmínky k aktivní účasti na životě společnosti 
a jejím rozvoji. Je nutné podporovat zdravý životní styl, kvalitu života a aktivní život seniorů. Vytvářet 
předpoklady pro udržení fyzických a psychických schopností prostřednictvím aktivizace, sociálního 
začlenění, vytvářením rovných příležitostí, rozšiřováním možností rekondice, rehabilitace a osobního 
rozvoje. 
Mezi nejčastější problematické situace u cílové skupiny seniorů dle Analýzy potřeb občanů ve vazbě k 
procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 - fáze I, 
zpracované v roce 2015 Centrem pro Komunitní práce střední Čechy patří:  
- psychiatrická onemocnění, 
- různé, z pohledu seniorů v obtížné situaci, 
- senioři přicházející z oddělení dávek hmotné nouze a státní sociální podpory Úřadu práce ČR, 
- nečekané osamocení seniorů, 
- řešení situací, kdy je senior sám, 
- zajištění základních potravin, 
- pomoc se zprostředkováním bydlení pro seniory, 
- končící hospitalizace seniorů ve zdravotnických zařízeních, 
- řešení situací seniorů s nízkými důchody, 
- řešení situací seniorů bez nároku na výplatu důchodu, 
- zadlužení seniorů. 
 
Osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím 
Jedná se o osoby kategorií typologie bezdomovectví ETHOS, které nemají uspokojivě naplněny 
životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že jsou osobami bez přístřeší a bez domova, a které jsou 
ohroženy bezdomovectvím díky nevyhovujícímu a nejistému bydlení.  
Dle posledního sčítání bezdomovců, které bylo uskutečněno v roce 2010 a z dalších ověřených 
pramenů vyplývá, že na území hl. m. Prahy je v současné době kolem 4 000 lidí bez domova. Odhad 
akutně ohrožených osob bezdomovectvím je zhruba 5 000 až 10 000 domácností. Významnými 
indikátory tohoto ohrožení jsou nezaměstnanost, důchodový věk (zvláště u osamělých seniorů), 
rostoucí dluhy domácností v oblasti služeb spojených s bydlením a soustavně rostoucí počet 
neúplných domácností s nezaopatřenými dětmi. 
Mezi bezdomovci tvoří ženy asi 20 %, ale jejich podíl roste. Podle trvalého bydliště je podíl lidí bez 
domova asi 40 % z hl. m. Prahy, ostatní jsou ze všech krajů ČR (především Severočeského, 
Moravskoslezského a Středočeského), podíl osob ze Slovenska je kolem 7 %, ostatní cizinci jsou 
zastoupeni jen malými počty. Vyšší je počet cizinců v zimním období.  
Mezi nejčastější problematické situace u cílové skupiny osob bez přístřeší a osob ohrožených 
bezdomovectvím dle Analýzy potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a 
návazných služeb na území MČ Praha 10 - fáze I, zpracované v roce 2015 Centrem pro Komunitní 
práce střední Čechy patří: 
- řešení krizových situací v souvislosti s bydlením, 
- řešení bydlení mladých lidí bez rodinného zázemí,  
- řešení osamocení, 
- zajištění souhlasu obcí ve vazbě k hmotné nouzi, 
- řešení situace klientů Ubytovny Nad Slávií, 
- zajištění potřebných dokladů, 
- řešení zadluženosti a exekucí, 
- různé, z pohledu klientů v obtížené situaci, 
- práce s lidmi užívajícími návykové látky, 
- spolupráce se sociálními službami, 
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- pobyt v nemocnici a spolupráce s lékaři. 
 
Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / 
samoživitelkou 
Mezi nejčastější problematické situace u cílové skupiny rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci dle 
Analýzy potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na 
území MČ Praha 10 - fáze I, zpracované v roce 2015 Centrem pro Komunitní práce střední Čechy 
patří: 
- užívání alkoholu a drog v rodině, 
- práce s osamělým rodičem, 
- řešení bytových problémů, 
- rodič zvládající péči pouze částečně, 
- rozcházející se rodiče, 
- případy zanedbávání, týrání a sexuálního zneužívání,  
- nedostupnost mateřských škol, 
- zajištění jiné pomoci pro dítě.  
V rámci pravidelných aktivit Komunitního centra je plánováno cvičení rodičů s dětmi a klubová a 
zájmová činnost pro rodiče v nepříznivé sociální situaci. V objektu bude umístěno i rodinné centrum, 
kde budou moci rodiče využít hlídání dětí v období jejich zapojení do aktivit Komunitního centra či v 
případě potřeby krátkodobého hlídání dětí (vyřízení záležitostí na úřadě, u lékaře, apod.). 
 
Příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a 
azylantů 
Počet cizinců na území Městské části Praha 10 k 31. 12. 2016 činil 14 846 osob (zdroj ČSU). 
Převládají Ukrajinci, Slováci a Rusové.  
Cizinci, kteří pocházejí z odlišného sociokulturního prostředí, jsou často dezorientováni v sociální sféře. 
Prioritní je tedy poskytnout cizincům informace o sociálním systému ČR a objasnění nabídky služeb, 
které mohou využít. 
Mezi hlavní sociálně-demografické trendy a potřeby cizinců pobývajících na území HMP patří: 
- malá informovanost cizinců o možnostech využít vhodnou sociální službu, 
- roste počet cizinců ze zemí EU, 
- roste počet cizinců s trvalým pobytem, 
- možná vyšší potřeba služeb pro cizince ze třetích zemí v souvislosti se současnou migrační vlnou do 
států EU, 
- roste potřeba komunitních tlumočníků/interkulturních pracovníků ve veřejných institucích. 
Jedna z pravidelných aktivit Komunitního centra, do které se budou moci cizinci zapojit, budou kurzy 
českého jazyka. 
 
Osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných 
Odhadovaný počet OZP na území HMP je 131 665 osob (zdroj: Střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb na území hlavního města Prahy na období 2016 - 2018), přičemž převládá vnitřní typ postižení 
a tělesné postižení.  
Mezi nejčastější problematické situace u cílové skupiny OZP dle Analýzy potřeb občanů ve vazbě k 
procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 - fáze I, 
zpracované v roce 2015 Centrem pro Komunitní práce střední Čechy patří: 
- nedostatečná informovanost o možnostech pomoci, 
- řešení finančních problémů, 
- práce s osobami s duševním onemocněním a psychiatrickými diagnózami, 
- řešení pomoci lidem svíce problémy, 
- zajištění různých forem finančně dostupného bydlení, 
- řešení situací, kdy dochází ke zneužívání osobami blízkými, 
- řešení mobility občanů, 
- řešení obtížného uplatnění na trhu práce, 
- práce s osobami s duální diagnózou. 
OZP budou do projektu zapojeni zejména prostřednictvím klubových a zájmových aktivit a dále pak 
také cvičení.  
 
Děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci 
Mezi nejčastější problematické situace u cílové skupiny dětí a mládeže z rodin v nepříznivé sociální 
situaci dle Analýzy potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných 
služeb na území MČ Praha 10 - fáze I, zpracované v roce 2015 Centrem pro Komunitní práce střední 
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Čechy patří: 
- záškoláctví, 
- užívání návykových látek, 
- děti se sníženými rozumovými schopnostmi (na hranici lehké mentální retardace), 
- menší krádeže a loupežná přepadení, 
- užívání alkoholu nezletilými, 
- trávení volného času dětí a mládeže, 
- spolupráce se školskými a jinými zařízeními/službami. 
Děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci budou moci využít herny a účastnit se nejrůznějších 
přednášek, veřejných projekcí filmů a dokumentů, kurzů fotografování a dalších komunitních aktivit. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 15 000 000,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 82,5 (náhradní projekt) 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Buďánka, z.ú. 

Právní forma žadatele: Ústav 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000899 

Název projektu: PROBUĎÁNKA - fáze I. 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 15 000 000,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Projekt je zaměřen na vznik kulturně komunitního centra (dále KKC) ve vesnické památkové zóně 
Buďánka. Aktivity v KKC budou mít za cíl aktivizaci a sociální začleňování osob z cílových skupin. 
Projekt je zaměřen na vybudování 1. etapy KKC v původní zástavbě Buďánek v č.p.137. KKC bude 
nabízet řadu aktivit, např. kulturní akce, workshopy, prostor pro zájmovou činnost, pomoc matkám s 
dětmi, předškolní klub pro sociálně znevýhodněné děti, prostor pro komunitní akce, zázemí pro 
přípravu aktivit. 
Cílové skupiny:  
Osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných 
Relativně soběstačné osoby se zdravotním postižením žijící v místní komunitě (zdravotní postižení 
často připoutává občany k místu, kde bydlí, bez možnosti sociálního kontaktu a kulturního vyžití) 
 
Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / 
samoživitelkou 
Rodiny s nestálým nebo nízkým příjmem, často s nízkým nebo žádným vzděláním rodičů 
(předluženost, bez zaměstnání nebo složitá uplatnitelnost na trhu práce, diskriminace na trhu s 
bydlením i na trhu práce) 
 
Děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci 
Osoby do věku 20 let ze samoživitelských rodin nebo z rodin s nízkým nebo nepravidelným příjmem, 
diskriminované a ostrakizované společností.   
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Senioři 
Osoby v důchodovém věku. 
 
Osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím 
V tomto projektu jde zejména o osoby ohrožené bezdomovectvím. 
Osoby nespadající do ostatních CS. Jde např. o osoby bydlící ve stálém bydlišti, ale vykazují nízkou 
konkurenceschopnost na trhu práce, jsou předlužené, závislé na sociálních transferech státu, od 
propadu je dělí výpadek jednoho či dvou měsíčních příjmů. 
 
Příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a 
azylantů 
Osoby ohrožené diskriminací a nepřijetím společností z důvodů etnicity, jazykové bariéry, odlišných 
kulturních návyků, neznalosti „českého“ prostředí. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 15 000 000,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 76,5 (náhradní projekt) 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Městská část Praha-Čakovice 

Právní forma žadatele: Městská část hlavního města Prahy 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000902 

Název projektu: Komunitní centrum Sýpka Čakovice 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 14 999 160,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
V rámci projektu dojde k vybudování nového komunitního centra (KC) a to rekonstrukcí nevyužívaného 
objektu dřívější sýpky. V současné době zařízení tohoto typu v MČ Praha Čakovice zcela chybí. 
Vybudování KC zajistí prostory pro poskytování kulturně sociálních, volnočasových a jiných aktivit. 
Veškeré aktivity KC se budou řídit principy komunitního rozvoje a komunitní péče, jejich náplň a 
tematické zaměření povede k rozvoji komunity dané lokality, k osvětě veřejnosti. 
Cílem projektu je vybudování nového komunitního centra v MČ Praha – Čakovice. Zařízení takového 
typu zatím v Čakovicích neexistuje. Realizace projektu přispěje k naplnění specifického cíle 3.1 
Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci. Cíl 3.1 reaguje mimo jiné i 
na podpora vzniku a rozšíření projektů aktivizujících místní komunity a rozvíjejících inovativní přístupy 
v oblasti integrace (zejména kulturně komunitní centra), které jsou zaměřeny na cílové skupiny rodiny, 
děti a mládež v nepříznivé situaci, menšiny, senioři a osoby se zdravotním omezením, obecně osoby 
ohrožené sociálním vyloučením. Projekt též pomáhá vytvořit kapacity pro aktivity pro sociální integraci. 
Projekt je plně v souladu s cíli OPPPR, který prostřednictvím investiční podpory usiluje o vznik a 
rozšíření projektů aktivizujících místní komunity a rozvíjející inovativních přístupů v oblasti integrace. 
MČ Čakovice dlouhodobě uvažuje o vytvoření komunitního centra, které by umožnilo ještě více využít 
potenciál místních lidí a pořádání různých kulturních, volnočasových, společenských, vzdělávacích a 
jiných akcí komunitního charakteru. Na území městské části působí řada organizací, sama městská 
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část se podílí na realizaci a organizaci aktivit komunitního charakteru. Velkým problémem však je to, že 
neexistuje jedno místo, kde by docházelo k vzájemnému setkávání různých cílových skupin. Jednotlivé 
organizace, spolky, využívají své vlastní kapacity, prostory – ty však nemají dostatečnou kapacitu na 
to, aby mohl narůstat počet jejich členů, jsou tak ve své činnosti často omezeni. V případě pořádání 
větších akcí se MČ, stejně tak i jednotlivé spolky, dostávají do problémů, jelikož nedisponují žádným 
plně funkčním objektem s odpovídajícím zázemím a s dostatečnou kapacitou. MČ se proto rozhodla v 
rámci předkládaného projektu pro rekonstrukci prostor bývalé sýpky a přetvoření objektu na komunitní 
centrum. Objekt, kde bude nové komunitní centrum vybudováno je však v současné době ve velmi 
špatném stavebně technickém stavu – jedná se o původně zemědělskou stavbu – klasicistní 
sýpku/špýchar z roku 1886. Má jedno nadzemní podlaží, středně vysoký půdní prostor a částečné 
podsklepení pod severní části. Jedná se o samostatně stojící objekt s protáhlým půdorysem s orientací 
hlavních fasád východ – západ. Střecha je sedlová. Obvodové zdivo nese značné známky poškození, 
jak z vlhkosti, tak staticky (praskliny a trhliny). Velká část plochy omítky je však zachovalá. 
Realizace projektu vytvořením nového komunitního centra se přispěje k rozvoji volnočasových aktivit, 
kulturních, sociálních a zájmových akcí vyplývajících ze současných potřeb obyvatel MČ Čakovice. 
Vznikem takového centra bude dosaženo cílů v oblasti sjednocování a posilování komunity obyvatel 
žijících v MČ Čakovice, aktivizace života místního společenství přispět k participaci obyvatel na dění v 
lokalitě a uvnitř komunity. Veškeré aktivity v centru budou dostupné široké cílové skupině (viz. kap. 
3.1). Velká pozornost bude věnována tomu, aby nedocházelo k oddělování zástupců jednotlivých 
cílových skupin, ale aby naopak docházelo při realizaci aktivit k co největšímu propojování činností a 
aby se zástupci jednotlivých cílových skupin podíleli společně na celé řadě aktivit a činností, které bude 
centrum nabízet. 
Cílové skupiny:  
Děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci 
Děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci  - speciálně pro tuto cílovou začátkem února MČ 
nově otevřela nízkoprahové centrum, kde mohou děti trávit smysluplně svůj volný čas. Nicméně 
kapacita centra je omezena, je tak možné ho využívat jen menším počtem této cílové skupiny. Dle 
odhadů MČ je tato cílová skupina zastoupena přibližně 100 osobami. Aktivity nízkoprahového centra 
tak budou dále rozvíjeny i v rámci komunitního centra, aktivity budou provozovány. Velmi žádoucí je 
pořádat pro děti a mládež volnočasové aktivity, ale umožnit jim propojením různých aktivit sdílet a 
předávat si zkušenosti i se starší generací. Velkým pozitivem je, že komunitní centrum bude 
disponovat i zahradou, tedy venkovním prostorem, a nebude tak nutné veškeré aktivity realizovat 
pouze uvnitř. 
 
Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / 
samoživitelkou 
Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / 
samoživitelkou  - tato cílová skupina je v MČ dostatečně zastoupena, zástupci MČ je odhadováno, že 
se týká cca 200 rodin. Tato cílová skupina je též zástupci MČ vnímána jako jedna z nejvíce ohrožených 
sociálním. MČ s touto cílovou skupinou již ve svých projektech pracuje (např. projekt na tvorbu 
sociálních bytů), uvědomuje si však i potřebu vytvoření aktivit pro tuto cílovou skupinu, vytvoření 
prostor, kde by mohla tato cílová skupina sdílet aktivity s jinými cílovými skupinami, zapojit se do 
činnosti různých spolků, využít prostor ke coworkingovým aktitám. 
 
Senioři 
Cílová skupina, která se v MČ velmi početně zastoupena, jedná se přibližně o 1200 osob. Pro tuto 
cílovou skupinu je potřeba též organizovat různé aktivity, zejména se jedná o pořádání přednášek, 
besed, výstav, setkání, ale též i vytvoření možností pro sdílení a propojování aktivit s jinými cílovými 
skupinami, předávání zkušeností mladším osobám (ženy - vaření, muži - dílny). Ačkoli v MČ funguje 
Klub seniorů, jeho kapacity jsou omezeny, tedy není možné pořádat akce pro větší množství osob z 
této cílové skupiny. Komunitní centrum též nabídne ke sdílení venkovní prostory, zahradu, kde budou 
moci senioři nejen odpočívat, procházet se, ale zapojit se do těchto venkovních aktivit (zde se 
předpokládá právě činnost v rámci komunitní zahrady). 
 
Osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných 
Tato cílová skupina se v současné době organizuje v rámci sdružení zdravotně postižených MČ 
Čakovice. Do tohoto klubu pravidelně chodí 10 - 20 osob. Vizí MČ je, nabídnout této cílové skupině 
lepší podmínky pro realizaci aktivit, jelikož současné prostory, které sdružení využívá, jsou časově i 
prostorově omezené. 
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Příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a 
azylantů 
Příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů - 
na území městské části bylo k 1. 1. 2018 evidováno 997 cizinců, z toho 648 s trvalým a 349 s 
přechodným pobytem. Jedná se převážně o osoby s lepším ekonomickým i osobním zázemím. 
Nicméně je potřeba do realizace zapojit i tuto cílovou skupinu, a to zejména z toho důvodu, aby 
docházelo k vzájemnému lepšímu pochopení jednotlivých kultur (kulturních rozdílů), zajímavé určitě je i 
prezentace zvyků, znalostí dovedností (např. hudební představení, vaření, prezentace z jiných zemí, 
apod.).  
 
Je potřeba zmínit, že projekt komunitního centra a jeho činnost bude určen pro široké cílové skupiny, 
nejen pro výše uvedenou (např. i pro osoby po výkonu trestu, aj.). Uvedené cílové skupiny jsou však 
nyní vnímány jako nejvíce ohrožené sociálním vyloučením a je tak potřeba snižovat toto riziko 
sociálního vyloučení. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 14 999 160,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 87,5 (náhradní projekt) 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: KLUB 17 z.s. 

Právní forma žadatele: Spolek 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000904 

Název projektu: KLUB 17 - kulturně komunitní centrum 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 11 116 006,84 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Cílem projektu je vytvoření a provozování nového kulturně komunitního centra v Praze 4 pro zajištění 
pomoci dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám, a jejich zapojení do majoritní komunity, 
včetně aktivizace místní komunity, zejména seniorů. V rámci projektu dojde k rekonstrukci stávající 
nemovitosti. Objekt i přilehlá zahrada budou řešeny bezbariérově. Hlavními aktivity centra budou 
celodenní aktivity pro děti s postižením, besedy, přednášky a další akce pro klienty a místní komunitu. 
Centrum bude ve svých prostorách nabízet velkou škálu aktivit (volnočasové, vzdělávací, sociální a 
další aktivity, besedy, přednášky a další společenské akce) zaměřené na aktivizaci cílových skupin a 
jejich začlenění do majoritní společnosti.  
Centrum vznikne rekonstrukcí stávající nemovitosti, kterou centrum získalo do pronájmu na 15 let za 
symbolický nájem 1 Kč/rok. Okamžitá kapacita centra (v rekonstruované budově) je cca 15-20 osob (5-
7 dětí se zdravotním postižením, jejich doprovodem / rodičem, senioři, lidé z místní či vzdálenější 
komunity, zaměstnanci centra). Prostory centra nebyly před podáním žádosti o podporu pro námi 
plánovaný účel využívány – plnily funkci bydlení. 6  
Klíčovou součástí centra bude i komunitní zahrada s celkovou rozlohou 288 m2. Budova i zahrada 
budou uzpůsobeny pro pohyb handikepovaných osob (vozíčkáři, vč. doprovodu / asistenta). Vybavení 
objektu i zahrady maximálně možným způsobem (s ohledem na možnosti, schopnosti a dovednosti 
klientů centra – primárně osob se zdravotním postižením a seniorů) podporuje aktivní způsob pobytu v 
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centru a povzbuzuje k integraci cílových skupin s místní, případně i vzdálenější (z jiných městských 
částí Prahy) komunitou. Zahrada je dle našeho názoru tím nejpřirozenějším místem pro integraci a 
začleňování cílových skupin s majoritní komunitou včetně aktivního zapojení samotných členů cílových 
skupin.  
Projekt realizace centra včetně přípravných prací bude trvat 20 měsíců. Zahájení provozu je plánováno 
na počátek dubna 2020.  
Kritéria, která budeme sledovat pro měření využití centra jsou zejména: míra využití okamžité kapacity 
budovy pro handicapované děti (cíl: přes 70%), počet dalších akcí konaných za rok (přednášky, 
besedy, společenské akce,…), míru zapojení místní komunity a členů cílových skupin. Jako klíčový 
indikátor jsme vybrali míru využití okamžité kapacity centra (budovy), neboť děti se zdravotním 
postižením jsou hlavní cílovou skupinou projektu. Ostatní aktivity centra a jeho využití dalšími cílovými 
skupinami či majoritní komunitou úzce koreluje s výše uvedeným indikátorem – efekt „sněhové koule“. 
 
Hlavní aktivity v rámci realizace projektu (podrobněji viz Harmonogram projektu ve Studii 
proveditelnosti)  
Příprava projektové, zadávací a smluvní dokumentace  
Výběr a zasmluvnění dodavatelů  
Dohled nad realizací stavby  
Příprava zprovoznění centra  
 
Aktivity v rámci provozu komunitního centra  
Aktivity vedoucí k socializaci dětí se zdravotním postižením – v současné době jsou tyto děti velmi 
izolovány (z důvodu např. snížené imunity apod.) o Skupinová setkání – tanečky, cvičení, kreslení, 
zpívání, pracování na projektech  
Sledování rytmu roku - setkání spojené s povídáním, tvořením či oslavou (Jaro, Léto, Podzim, Zima)  
Svátky z pohledu křesťanství, pohanství apod.  
 
Variantu rekonstrukce objektu jsme zvolili z důvodu nejnižší finanční zátěže. Sehnat vhodný 
pozemek/objekt v této lokalitě nebylo možné. Objekt je v osobním vlastnictví manželů Buškových a na 
základě smlouvy o pronájmu je objekt a přilehlých zahrad žadateli pronajat za symbolický nájem. 
Smlouva o pronájmu je na dobu neurčitou, fixace na 15 let, se symbolickým nájemných 1 Kč ročně a 
se souhlasem změny užívání stavby a rekonstrukce (technického zhodnocení) nemovitosti. Spolek 
KLUB 17 dosud komunitní centrum neprovozovalo, budujeme projekt na zelené louce. 
Cílové skupiny:  
Osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných 
Jedná se o hlavní cílovou skupinu projektu. V případě projektu KLUB 17 pak konkrétně "děti se 
zdravotním postižením, včetně duševně nemocných“. 
Jedná se o děti, které mají vrozené či získané zdravotní postižení. Z hlediska typu zdravotního 
postižení se jedná o tyto druhy: mentální, sluchové, zrakové, vady řeči, tělesné, autismus a jiné. Často 
se jedná o postižení kombinované, kdy souběh několika postižení nefunguje pouze jako prostý „součet“ 
těchto omezení. Práce s těmito dětmi je specifická a složitější. Vzhledem k jejich specifickým potřebám 
(více o nich viz níže), je péče o ně velmi náročná jak z fyzicky, tak zejména psychicky. Většinou se 
jedná o postižení, která jsou z velké většiny trvalá - celoživotní, někdy i se zhoršujícím se průběhem. 
Významná je i skutečnost, že děti se zdravotním postižením jsou častěji „křehčí“ ve smyslu náchylnější 
k onemocnění běžnými dětskými nemoci a často i nemoci souvisejícími s jejich postižením (oslabení 
imunitního systému, oslabená funkce nějakého orgánu, komplikace při příjmu potravy, vedlejší účinků 
léků „snadná unavitelnost, malátnost, výpadky zorného pole“)a z důvodu zdravotních komplikací 
nemohou navštěvovat, ať už klasická nebo specializovaná předškolní či školní zařízení, a zůstávají 
doma.  Většinou matky pak zůstávají s dítětem doma a pečují o něj, Pečující osoba je pak izolována a 
nestará se o „pouze nemocné dítě“, ale o nemocné postižené dítě. Pečující osoba je pak velmi často 
zcela sociálně izolovaná, pod dlouhodobým psychickým tlakem, fyzicky vyčerpána, ve stresu a najít 
uplatnění na trhu práce je prakticky nemožné. Rodina je pak nucena žít pouze z jednoho příjmu. 
Častěji než v rodinách se zdravými dětmi zde dochází k rozpadu a dítě zůstává v péči pouze jednoho z 
rodičů. 
 
Senioři 
Cílová skupina senioři, jejíž velikost vzhledem k demografickým trendům a zlepšující se lékařské péči 
narůstá, do projektu zapojujeme z důvodu nárůstu její sociální izolace. Jsme přesvědčeni, že zapojení 
seniorů do činnosti komunitního centra bude přínosem nejen pro ně samotné, ale i pro ostatní cílové 
skupiny projektu, zejména díky jejich časovým možnostem a životním zkušenostem. Senioři z místní 
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komunity mohou pomoci zastoupit roli prarodičů u nefunkčních, rozpadlých či neúplných rodin. Zde se 
projekt zaměřuje na zapojení seniorů především z nejbližšího sousedství v docházkové vzdálenosti a 
komunity z Prahy4. 
 
Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / 
samoživitelkou 
Tato cílová skupina úzce souvisí s hlavní cílovou skupinou projektu - dětmi se zdravotním postižením. 
Velmi často se jedná o jejich rodiče. 
Rádi děti žijící s rodičem samoživitelem/samoživitelkou a jejich rodiče přivítáme v našem centru a 
nabídneme jim účast a aktivní zapojení na akcích pořádaných v centru. Rodič samoživitel je často 
velmi pracovně vytížen, aby zajistil dostatek finančních prostředků na základní provoz rodiny. Zajištění 
jakákoliv volnočasové aktivity po vyučování je pro samoživitele často neúnosný finanční náklad. Proto 
bychom rádi, aby tyto děti navštěvovaly centrum v odpoledních hodinách a setkávaly se zde s dětmi se 
zdravotním znevýhodněním. Jsme přesvědčení, že přirozené sžívání a společná aktivita těchto dětí 
bude přínosná pro obě skupiny. Část této cílová skupiny se prolíná s hlavní cílovou skupinou projektu, 
neboť skutečnost, že má člověk postižené dítě není lehké přijmout, smířit se s ní a žít s ní. U rodin, kde 
je postižené dítě, častěji dochází k rozpadu rodiny, výsledkem čehož je další zhoršení situace pečující 
osoby - samoživitele(ky). I u této skupiny se bude jednat o klienty z celého území hl. m. Prahy. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 11 116 006,84 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 87,5 (náhradní projekt) 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha - 
Žižkov 

Právní forma žadatele: Evidované církevní právnické osoby 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000916 

Název projektu: Stavební úpravy bytového domu na komunitní centrum 
Ostromečská - Praha Žižkov 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 11 285 543,49 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Projekt je zaměřen na rekonstrukci bytového domu, který je ve vlastnictví Římskokatolické církve u 
kostela sv. Prokopa. V bytovém domě díky rekonstrukce vzniknou 2 patra určené pro provoz 
komunitního centra, které bude poskytovat pravidelné aktivity pro osoby z cílových skupin. 1. NP bude 
bezbariérové. 
V prostorách 1.PP je v návrhu uvažováno se zachováním nebytového využívání (původně sklepy 
nájemníků) – bude zde zřízena část komunitního centra. Tato část KC sestává ze dvou místností pro 
setkávání, každá s kuchyňským koutem. V centrální části mezi nimi je zachovaná chodba s 
hygienickým zázemím sloužícím oběma místnostem.  
V prostoru 1.NP je navržena změna užívání z bytového na nebytové užívání. Projekt zde řeší zrušení 
původní velké bytové jednotky 3+kk a zřízení druhé části komunitního centra v bezbariérovém 
provedení, včetně vlastního bezbariérového vstupu z exteriéru. I tato část komunitního centra má 
obdobné dispoziční řešení jako v 1.PP. Je zde centrální chodba, na ní navazující dvě místnosti pro 
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setkávání a kuchyňskými kouty a samostatné hygienické zázemí pro muže a pro ženy, které je 
prostorově uzpůsobeno i pro využití imobilními občany.  
V prostoru 1.PP bude zřízeno komunitní centrum včetně hygienického zázemí. Účel užívání prostor 
zůstane nebytový. V prostoru 1.NP dojde změnu užívání prostor 1.NP z bytů na nebytový prostor, dále 
ke zřízení bezbariérového přístupu do tohoto prostoru v místě mezi řešeným objektem a kostelem, a 
dále ke stavebním úpravám dvora.  
Navrhované změny mají charakter dispozičních a technických úprav s minimálními zásahy do nosných 
konstrukcí. Do fasád se zasahuje pouze výměnou stávajících oken za nová, ve stejném členění, 
materiálovém a barevném provedení jako již realizovaná v předchozí etapě výstavby, do střechy se 
nezasahuje vůbec.  
Do objektu je přímý přístup z Ostromečské ulice. Projekt počítá se zachováním stávajícího přístupu pro 
pěší do objektu přes dvůr a se zřízením bezbariérového přístupu přes pozemek ppč. 2022, k.ú. Žižkov, 
vlastníkem je investor. 
Stárnutí obyvatelstva je problémem celoevropským a je důsledkem zvyšující se úrovně a možností 
zdravotnictví i fyzicky méně náročného způsobu života než tomu bylo v minulosti. Bohužel změna 
způsobu života lidí vede nejen k dlouhověkosti, ale i velké rozvodovosti, resp. malé sňatečnosti a tím 
zvyšování počtu samostatně žijících jedinců. Lidé žijí více uzavřeně, mimo tradiční rodinné a 
sousedské komunity, a v případě potřeby pak nemají nikoho blízkého, kdo by se o ně postaral. Stávají 
se pak závislí na péči státu, který kapacitně nestačí nárůst počtu klientů sociálních služeb zvládat. 
Velký důraz bude kladen na mezigenerační přístup, kdy by v rámci jednotlivých aktivit měli 
spolupracovat všichni účastníci napříč generacemi. 
Hlavním cílem projektu vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně 
aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování širokého spektra sociálních skupin, zejména 
neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či 
osob ohrožených ztrátou bydlení.  
Projekt má tyto dílčí cíle: Snížení výskytu sociálně-patologických jevů, zajištění spokojenosti a 
stabilizace občanů, zajištění dostatečné nabídky sociálních a komunitních služeb pro občany v oblasti 
vzdělávání či zapojení zpět do společnosti, zvýšení zaměstnanosti cílových skupin např. rodin s jedním 
samoživitelem/samoživitelkou prostřednictvím aktivity hlídání dětí, které pomůže cílové skupině ušetřit 
čas při hledání nového zaměstnání.  
Smyslem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha – pól růstu ČR v oblasti 
podpory sociálního začleňování a boji proti chudobě.  
Smysl projektu bude naplněn dosažením stanovených cílů projektu definovaných prostřednictvím 
projektových indikátorů.  
Předmětem projektu je stavební úprava objektu bytového domu, konkrétně 1. PP a 1. NP na zázemí 
komunitního centra. 
Pro cílové skupiny budou v komunitním centru pořádány pravidelné aktivity. Plánované aktivity jsou v 
souladu se zaměřením výzvy č. 35 - Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního 
bydlení – budou pořádány pro cílovou skupinu projektu. Vybudováno bude neziskové a nekomerční 
zařízení, ve kterém budou realizovány sociální, kulturní a pohybové aktivity, jejichž primárním cílem je 
posilování místní sociální soudržnosti a sociální začleňování. Již nyní je připraven plán pravidelných 
aktivit. 
Cílové skupiny:  
Osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných 
Zdravotně postiženou je osoba, jejíž tělesné, smyslové a/nebo duševní schopnosti či duševní zdraví 
jsou odlišné od typického stavu a lze oprávněně předpokládat, že tento stav trvá déle než jeden rok. 
Odlišnost od typického stavu musí být takového druhu či rozsahu, že obvykle způsobuje omezení nebo 
faktické znemožnění společenského uplatnění dané osoby. Výrazným problémem zdravotně 
postižených osob je problematika jejich zaměstnávání. Spousta zdravotně postižených končí na 
úřadech práce, což vede k nedostatku finančních prostředků a tím spojené sociální exkluzi. 
 
Příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a 
azylantů 
Národnostní menšina je úředně uznávaná etnická menšina. Nejpočetněji jsou v metropoli zastoupeni 
Ukrajinci, Slováci, Rusové a Vietnamci. Podle sčítání lidu, domů a bytů, které se naposledy uskutečnilo 
v roce 2011, žije v Praze 22 576 Slováků, 3103 Němců, 2102 Poláků, 49 085 Ukrajinců, 19 853 Rusů a 
11 212 Vietnamců. 
Podpora integrace cizinců a příslušníků etnických menšin stále aktuálním tématem především 
vzhledem ke zvyšujícímu se počtu těchto osob v rámci celé České republiky. Příslušníci etnických 
menšin se mohou setkat s předsudky a diskriminací ze strany většinové společnosti.  
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Tato cílová skupina se vyznačuje potřebou integrace do majoritní skupiny obyvatel. Ať už se to týká 
kulturních, vzdělávacích, či jiných potřeb. 
 
Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / 
samoživitelkou 
Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci jsou rodiny, u kterých je jejich vývoj ohrožen kvůli 
dlouhodobě nepříznivé sociální situaci (špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, nízký příjem, dluhy 
apod.). Tento stav nejsou rodiče schopni sami bez pomoci druhých překonat a jeho důsledky navíc 
ohrožují vývoj dětí. Osoby v této skupině zpravidla „nedosáhnou“ na běžně dostupné služby. A to 
především proto, že o nich neví, nebo je nedokáží využít. Tato neschopnost ovlivňuje rodiče v jejich 
péči o děti a ohrožuje jejich vývoj. Rodina není schopna tyto situace sama překonat. 
 
Děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci 
Jedná se o okruh osob, který může být nejčastěji ohrožen následujícími typy životních situací: 
nepříznivá sociální situace (děti dlouhodobě nezaměstnaných rodičů, rodiny ohrožené lichvou, 
vystěhováním z bytu, děti z nestabilních rodin apod.); 
problémy ve škole (prospěchové problémy, zameškané hodiny, záškoláctví, agresivní chování apod.); 
problémy s vrstevníky (hádky, šikana, strach z přijetí vrstevnickou skupinou apod.); 
nepříznivá rodinná situace (nepříznivá socioekonomická situace rodiny, chybějící rodič, nefunkční 
rodiny apod.); 
omezená možnost aktivního trávení volného času (nedostatek informací o možnostech trávení volného 
času, nedostatek finančních prostředků k realizaci určitých volnočasových aktivit, omezená nabídka v 
lokalitě apod.); 
útěky z domova; 
experimenty s návykovými látkami; 
předčasná sexuální aktivita; 
diskriminace apod. 
 
Osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím 
Na území Hlavního města Praha žije zhruba 4 000 osob bez domova. Koncepce vychází ze sčítání 
bezdomovců, které bylo uskutečněno v roce 2010, a z dalších pramenů. Vyplývá z nich, že na území 
HMP je v současné době kolem 4 500 lidí bez domova. Těch, kteří žijí během dne především na ulicích 
v místech soustředění občanů a návštěvníků HMP ("zjevní" bezdomovci) je kolem 1 800, "skrytých" 
bezdomovců v běžném provozu HMP pak asi 2 700. Počty "potenciálních" bezdomovců v HMP jsou 
odhadnutelné jen v základních obrysech. 
 
Senioři 
Díky zvyšující se naději dožití je vysoce pravděpodobné, že v příštích letech bude v Praze pokračovat 
trend postupného stárnutí populace. Průměrný věk by se měl zvýšit do roku 2050 ze současných 42 let 
na 43,9 let. 
Růstem podílu osob ve vyšším věku se zvýší kapacitní i kvalitativní nároky na sociální a zdravotní 
služby, zvýší se požadavky na zajištění a vybavení veřejné dopravy a kulturních zařízení, na způsoby 
bydlení, nakupování, trávení volného času a další zajištění životních potřeb pro osoby důchodového 
věku a zdravotně handicapované. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 11 285 543,49 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 86,75 (náhradní projekt) 
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Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Městská část Praha 14 

Právní forma žadatele: Městská část hlavního města Prahy 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000919 

Název projektu: Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská - Jahodnice 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 33 295 884,01 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Kombinovaná žádost o podporu na výstavbu nové budovy nízkoprahového centra pro poskytování 
registrovaných sociálních služeb (SC 3.1, Aktivita "A" Podpora sociálních služeb - Rozvoj sociálních 
služeb) a poskytování kulturně-komunitních služeb (SC 3.1, Aktivita "B" Podpora aktivizace 
komunitního života - Rozvoj kulturně komunitního centra). Nová budova zahrnuje prostory Kavárny a 
sdílené prostory komunitního centra a komerčních kroužků - odpovídající náklady jsou uvedeny jako 
nezpůsobilé. 
V rámci projektu „Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská - Jahodnice“ bude v katastrálním 
území Hostavice (731722) na parcelách p.č. 697, p.č. 696 a p.č. 698 vybudována novostavba se 
zahradou a příslušenstvím, která bude tvořit zázemí především pro poskytování sociálních služeb a pro 
komunitní centrum. Celý pozemek tvořený třemi parcelami je situován v Městské části Praha 14. Je 
vymezen ulicemi 9. května na jihu, Baštýřská na východě a ulicí Českobrodská na severu. Od ulice 
Českobrodská, rušné komunikace celoměstského významu, je pozemek výhodně odcloněn zahradou s 
vzrostlými stromy. Parcely č. 697 a 698 jsou prázdné, na parcele č. 696 stojí objekt čp. 67 – vila s 
přístavbou a přilehlými zpevněnými plochami. Vila v současné době prochází kompletní rekonstrukcí a 
nevyhovující přístavba byla zdemolována / odstraněna (nezávisle na tomto projektu). Všechny dotčené 
parcely jsou v majetku Hlavního města Prahy, správa nemovitostí byla svěřena žadateli – MČ Praha 
14. 
V rámci tohoto projektu bude na pozemcích p.č. 696, p.č. 697 a částečně i na p.č. 698 vybudován nový 
samostatně stojící objekt určený především jako zázemí pro poskytování sociálních služeb a jako 
komunitní centrum. Obdélníkový objekt bude vybudován jako dvoupodlažní s valbovou střechou (s 
využívaným podkrovím) a suterénem, na objekt bude navazovat nižší budova víceúčelového 
komunitního sálu s plochou střechou. 
Cílem projektu je vybudovat nový objekt určený pro provoz nízkoprahového a komunitního centra, který 
bude odpovídat potřebám nestátní neziskové organizace pro poskytování a zajišťování registrovaných 
sociálních služeb a aktivit komunitního centra a současně bude odpovídat potřebám jejích cílových 
skupin. 
Předpokládá se, že provoz nízkoprahového a komunitního centra bude organizovat a zajišťovat 
nestátní nezisková organizace Neposeda z.ú, která tak nebude muset dále využívat provizorní či 
dočasně pronajaté prostory, bude moci působit na jednom obvyklém místě v dosahu svých klientů a 
bude tak moci plně obnovit nabízené sociální služby a dále rozvíjet aktivity komunitního centra. V 
budově nízkoprahového a komunitního centra bude doplňkově umístěna malá kavárna (bistro) 
provozovaná třetí stranou, v níž se budou moci občerstvit mimo jiné klienti centra či jeho zaměstnanci, 
a dále zde bude sdílený prostor komunitního centra a komerčních kroužků určený pro provozování 
volnočasových aktivit výtvarného charakteru, které budou nabízeny širší veřejnosti, ale současně 
budou moci vhodně doplnit aktivity komunitního centra. Těmito doplňkovými aktivitami se však žádost o 
podporu nezabývá, investiční náklady budou hrazeny z rozpočtu MČ Praha 14. Klíčovou změnou bude, 
že registrované sociální služby a aktivity komunitního centra budou moci být nabízeny a zajišťovány v 
prostorách, které budou svou kapacitou, vybavením i zázemím odpovídat aktuálním potřebám, budou 
situovány v odpovídajícím objektu dostupném pohodlně pro místní i vzdálenější klienty. Tento objekt 
nabídne vhodné zázemí pro poskytování terénních i ambulantních služeb i pro organizování 
společných aktivit v sále komunitního centra. 
Nízkoprahové a komunitní centrum nabídne svým klientům i příchozím také doplňkové služby ve formě 
občerstvení a/nebo organizace volnočasových aktivit výtvarného charakteru. Řada klientů bude moci 
kombinovat návštěvu centra a služeb ZUŠ, situované v nově zrekonstruované vile ve stejném areálu 
jako toto centrum. Tímto způsobem dojde k obnovení, zkvalitnění a dalšímu rozvoji poskytovaných 
sociálních služeb vedoucímu k navýšení zájmu klientů z příslušných cílových skupin a tím i k lepšímu 
využití kapacity těchto služeb. Současně dojde k rozšíření prostor a možností komunitního centra, ke 
zvýšení kvality nabízených aktivit, k jejich rozšíření a navýšení kapacity pro osoby z cílových skupin i 
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pro běžnou komunitu. 
Situováním výše uvedených služeb a aktivit do jednoho snadno dostupného místa dále povede k 
přirozenému kontaktu mezi osobami z jednotlivých cílových skupin a běžnou místní populací, který 
dále povede k postupnému odstraňování bariér ve vzájemných vztazích a k začleňování osob z těchto 
cílových skupin do místní komunity.  
Cílové skupiny:  
Děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci 
V roce 2015 tvořily téměř 25 % obyvatel městské části Praha 14 osoby mladší 26 let včetně. To 
znamená, že zde žilo 12 554 osob v této věkové kategorii. Více než 68 % z této skupiny osob je 
tvořeno dětmi a mládeží závislých na péči rodičů, tedy děti a mládež mladší 18 let včetně. Na základě 
odborného odhadu můžeme říci, že více než 4 300 dětí a mládeže pochází z neúplných rodin. Zároveň 
také více než 4 000 dětí a mládeže pochází z rodin, které musí hospodařit s měsíčním příjmem nižším, 
než je 10 000 Kč čistého na osobu a téměř 1250 jich pochází z rodin, jejichž příjmy nedosahují ani 
životního minima. Z výše uvedeného vyplývá, že do cílové skupiny spadá více než 4 000 dětí. Dle 
předpokladu žadatele, bude mít o účast v projektu zájem přibližně 1200 z nich. Děti a mládež z rodin 
sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených ke svému životu a k řešení problémů 
přistupují pasivně, často uplatňují vzorce chování svých rodičů. Nabídkou aktivního trávení volného 
času a navázáním vztahu s těmito rodinami a dětmi se dopady sociálního vyloučení zmenšují a 
dochází k preventivnímu působení. Důležité je pracovat na osobním rozvoji dětí a zlepšení 
komunikačních dovedností. Pro pozitivní vývoj je potřebné získání nových pozitivních zkušeností a 
zážitků. Žadatel provedl průzkum s cílem identifikovat potřeby cílové skupiny. Ta nejsilněji vyjadřuje 
potřeby lepších vztahů v rodině a náplně volného času. Pociťují také potřebu lepšího prospěchu ve 
škole, brigády a sociálních kontaktů. Motivace cílové skupiny v projektu je dána vyjádřeným zájmem o 
řešení nepříznivé situace a vznešenými požadavky na pomoc městské části. Cílová skupina se do 
projektu zapojí jako příjemce aktivit i jako aktivní spolutvůrce aktivit. Bude se podílet na zajištění 
volnočasových aktivit i na realizaci aktivit přispívajících ke zlepšení prostředí městské části. Cílová 
skupina bude moci využít také odborné služby, díky kterým se vyřeší jejich nepříznivá životní situace. 
 
Osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin 
V roce 2015 tvořily téměř 25 % obyvatel městské části Praha 14 osoby mladší 26 let včetně. To 
znamená, že zde žilo 12 554 osob v této věkové kategorii. Více než 68 % z této skupiny osob je 
tvořeno dětmi a mládeží závislých na péči rodičů, tedy děti a mládež mladší 18 let včetně. Na základě 
odborného odhadu můžeme říci, že více než 4 300 dětí a mládeže pochází z neúplných rodin. Zároveň 
také více než 4 000 dětí a mládeže pochází z rodin, které musí hospodařit s měsíčním příjmem nižším, 
než je 10 000 Kč čistého na osobu a téměř 1250 jich pochází z rodin, jejichž příjmy nedosahují ani 
životního minima. Z výše uvedeného vyplývá, že do cílové skupiny spadá více než 4 000 dětí. Dle 
předpokladu žadatele, bude mít o účast v projektu zájem přibližně 1200 z nich. Děti a mládež z rodin 
sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených ke svému životu a k řešení problémů 
přistupují pasivně, často uplatňují vzorce chování svých rodičů. Nabídkou aktivního trávení volného 
času a navázáním vztahu s těmito rodinami a dětmi se dopady sociálního vyloučení zmenšují a 
dochází k preventivnímu působení. Důležité je pracovat na osobním rozvoji dětí a zlepšení 
komunikačních dovedností. Pro pozitivní vývoj je potřebné získání nových pozitivních zkušeností a 
zážitků. Žadatel provedl průzkum s cílem identifikovat potřeby cílové skupiny. Ta nejsilněji vyjadřuje 
potřeby lepších vztahů v rodině a náplně volného času. Pociťují také potřebu lepšího prospěchu ve 
škole, brigády a sociálních kontaktů. Motivace cílové skupiny v projektu je dána vyjádřeným zájmem o 
řešení nepříznivé situace a vznešenými požadavky na pomoc městské části. Cílová skupina se do 
projektu zapojí jako příjemce aktivit i jako aktivní spolutvůrce aktivit. Bude se podílet na zajištění 
volnočasových aktivit i na realizaci aktivit přispívajících ke zlepšení prostředí městské části. Cílová 
skupina bude moci využít také odborné služby, díky kterým se vyřeší jejich nepříznivá životní situace. 
 
Osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím 
Tato sociální skupina patří mezi velmi specifické a přitom vysoce ohrožené obyvatele. 
Osoby se stávají vyloučenými, vyskytují se neviděni na okraji společnosti a často musí řešit zásadní 
osobní, psychické, zdravotní i závislostní otázky. 
Orgány státu ani příslušné instituce se k nim obvykle nedostávají a nemohou jim nabídnout tolik 
potřebnou pomoc. 
Právě z těchto důvodů je nutné vytvořit prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb záchrannou 
síť, která jim nejen pomůže s jejich aktuálními problémy, 
ale současně jim umožní se postupně seznamovat, sbližovat a začleňovat se zpět do místní komunity 
majoritního obyvatelstva. 
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Osoby závislé a ohrožené závislostmi 
Tato sociální skupina patří mezi velmi specifické a přitom vysoce ohrožené obyvatele. Drogově závislé 
osoby se stávají vyloučenými, často musí řešit zásadní osobní, psychické, zdravotní i a hlavně 
závislostní otázky. Orgány státu ani příslušné instituce se k nim obvykle nedostávají a nemohou jim 
nabídnout tolik potřebnou pomoc. Právě z těchto důvodů je nutné vytvořit prostřednictvím 
poskytovaných sociálních služeb záchrannou síť, která jim nejen pomůže s jejich aktuálními problémy, 
ale současně jim umožní se postupně vyrovnat či vymanit se ze své závislosti a postupně se sbližovat 
a začleňovat se zpět do místní komunity majoritního obyvatelstva. 
 
Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / 
samoživitelkou 
V roce 2015 bylo v Praze 14 přes 22 000 rodin. Téměř 55 % všech zde žijících rodin tvoří úplné rodiny. 
Jeden (nebo oba) z partnerů je nezaměstnaných v 7,5 % rodin. Neúplné rodiny tvoří 13 % rodin. V 85 
% těchto rodin stojí v jejich čele žena a v 7 % je osoba stojící v čele neúplné rodiny nezaměstnaná. O 
závislé dítě pečovala necelá polovina úplných rodin a více jak polovina neúplných rodin. Nepříznivá 
situace je často způsobena nedostatečným příjmem domácností. Více jak 14 % jich musí vystačit s 
čistým peněžním příjmem do 10 000 Kč/osobu. Příjem více jak 900 rodin nedosahuje ani životního 
minima. V součtu příjmy téměř 33 % rodiny nejsou vyšší než trojnásobek ŽM. Finanční situaci jako 
velmi obtížnou subjektivně vnímá 9,2 % domácností. Z výše uvedeného vyplývá, že do CS spadá 
minimálně 700 rodin. Žadatel předpokládá, že o účast v projektu bude mít zájem 200 rodin. Žadatel 
provedl průzkum s cílem identifikovat potřeby CS. Ta velmi silně vyjadřuje potřebu lepší finanční 
situace a lépe placeného zaměstnání. Podobný důraz kladou na zlepšení prospěchu dítěte či zajištění 
péče o něj. Rodiče také cítí potřebu náplně volného času pro sebe a své děti. CS je přesvědčená, že 
naplnění těchto potřeb by přispělo ke zlepšení jejich životní situace. Kumulace nepříznivých životních 
situací ohrožuje rodiny sociálním vyloučením nebo ho způsobují. Rodiny zasažené tímto problémem 
dávají přednost pasivnímu přístupu a nevytvářejí příznivé prostředí pro výchovu dětí. To následně 
ovlivňuje její funkce, např. formování osobnosti dítěte, jeho přístup k životu i řešení problémů. Motivace 
CS v projektu je dána vyjádřeným zájmem o řešení nepříznivé situace a vznešenými požadavky na 
pomoc městské části. CS se do projektu zapojí nejen jako příjemce aktivit, ale také jako aktivní 
spolutvůrce aktivit. Bude se podílet na realizaci sousedských aktivit, na vedení některých aktivit pro děti 
a podobně. CS bude moci využít také odborné služby, díky kterým se vyřeší jejich nepříznivá životní 
situace. 
 
Senioři 
V Praze 14 tvořili v roce 2015 obyvatelé starší 54 let téměř 31,5 % všech obyvatel. Z celkového počtu 
15 253 obyvatel starších 54 let bylo 9 542 osob starších 64 let. Z údajů Českého statistického úřadu 
vyplývá, že více jak polovina z nich žila v manželském svazku. Více jak 30 % jich však žilo samo z 
důvodu úmrtí manžela / manželky. Stále pracuje 21 % osob této věkové kategorie. Zde muži výrazně 
převažují nad ženami. Z toho vyplývá, že do cílové skupiny projektu spadá minimálně 1400 osob. 
Žadatel předpokládá, že zájem o účast v projektu bude mít 420 z nich. Je určitým stereotypem lidského 
chování vůči starším lidem, že je společnost vylučuje ze společnosti, především z důvodu vyššího 
věku. Kromě věku se na sociálním vyloučení seniorů podílí také jejich zdravotní stav, snížení 
pohyblivosti, schopnosti sebeobsluhy i celkové ubývání fyzických sil. V seniorském věku je běžná 
snížená adaptace na nové prostředí i změny. Významným faktorem způsobujícím sociální vyloučení 
seniorů je také ztráta partnera a přátel či absence sociálních kontaktů. Pro seniory jsou však zapojení 
do společnosti a sociální kontakty velmi důležité. Udržují je psychicky "fit", pomáhají jim trénovat paměť 
a dodávají jim pocit sounáležitosti. Žadatel provedl průzkum s cílem identifikovat potřeby cílové 
skupiny. Cílová skupina seniorů také vyjadřuje potřebu lepší finanční situace. Další nejsilněji vyjádřená 
potřeba je potřeba většího množství sociálních kontaktů a s tím spojená potřeba náplně volného času. 
CS je přesvědčená, že naplnění těchto potřeb přispěje ke zlepšení jejich životní situace. Motivace 
skupiny v projektu je dána vyjádřeným zájmem o řešení nepříznivé situace a vznešenými požadavky 
na pomoc městské části. CS se do projektu zapojí jako příjemce aktivit i jako aktivní spolutvůrce. Na 
základě vyjádřeného zájmu bude zapojena do pořádání sousedských aktivit a do zajištění náplně 
volného času. Cílová skupina bude moci využít také odborné poradenství pro řešení nepříznivé životní 
situace. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
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Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 33 295 884,01 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 77,75 (náhradní projekt) 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Městská část Praha 16 

Právní forma žadatele: Městská část hlavního města Prahy 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000920 

Název projektu: Kulturně komunitní centrum KORUNA 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 14 999 828,81 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Předmětem projektu je vybudování nového kulturně komunitního centra v MČ Praha 16, v němž budou 
provozovány sociálně aktivizační aktivity směřující k sociálnímu začleňování osob z cílových skupin. 
Prostřednictvím vybudování nového komunitního centra v návaznosti na dosavadní kulturní centrum 
vzniknou nové potřebné prostory pro zajištění následné realizace sociálních, kulturních, pohybových, 
informační a vzdělávacích aktivit. 
Plánovaný projekt „Kulturně - komunitní centrum KORUNA“ spočívá ve vybudování nových prostorů 
pro zajištění možnosti konání sociálně zaměřených aktivit, komunitního setkávání a vzdělávání. 
Realizace projektu umožní vznik nového kulturně komunitního centra, které bude poskytovat aktivity 
zaměřené na posilování místní sociální soudržnosti a sociálního začleňování. Projekt je součástí 
novostavby polyfunkčního objektu a navržených přilehlých ploch, která přinese zintenzivnění využití 
území. Funkce a provoz objektu bude mít pozitivní efekt v celoměstském měřítku.  
Žadatel se snaží o vybudování komplexního celku s cílem posílení sociální infrastruktury pro integraci a 
komunitní služby. Navržený soubor budov má rozšířit možnosti současného kulturního domu „U 
Koruny“ (KD) a doplnit ho o další funkce. V lokalitě městské části je bohatý kulturní a komunitní život. 
Pravidelné akce pro veřejnost jsou velmi pestré a oblíbené. Prostory současného KD jsou vzhledem ke 
svému rozsahu velmi nedostačující a již i v nevyhovujícím stavu bez potřebného zázemí pro organizaci 
a přípravu akcí. Pro setkávání občanů a komunitní život nejsou k dispozici v lokalitě žádné jiné vhodné 
prostory umožňující provoz pravidelných sociálně aktivizačních aktivit, o které je mezi občany velký 
zájem. Těžištěm objektu má být také obnovený a zklidněný dvůr za KD, kde bude možné pořádat 
venkovní kulturní aktivity střídající se s různými druhy komunitních akcí. V navrhovaném komplexu se 
zaměřením na budování sociální infrastruktury je kromě vzniku nového kulturně komunitního centra se 
zmiňovaným rozšířením zázemím pro kulturní dům umístěno i městské informační centrum, dům na 
půli cesty, místní oddělení policie a pobočka Základní umělecké školy v Radotíně. 
Realizace investičního projektu je zaměřená na vybudování objektu, který umožní vznik nového 
komunitního centra. Území, které není v současné době zcela využíváno, bude díky realizaci projektu 
poskytovat kulturně-komunitní program se záměrem posílit sociální soudržnost a sociální začleňování.  
Městská část Praha 16 poskytne v provozní fázi projektu nové nabídky sociálně aktivizačních aktivit se 
zaměřením na konkrétní cílové skupiny. Plánované aktivity jsou cílené na sociálně vyloučené a 
sociálním vyloučením ohrožené osoby a jejich začlenění do místních komunit. Komunitní centrum bude 
nabízet pestré aktivity pro všechny věkové kategorie. 
Předmětem projektu je vybudování nového kulturně komunitního centra, v němž budou provozovány 
sociálně aktivizační aktivity směřující k sociálnímu začleňování osob z cílových skupin. Prostřednictvím 
vybudování nového komunitního centra v návaznosti na dosavadní kulturní centrum vzniknou nové 
potřebné prostory pro zajištění následné realizace sociálních, kulturních, pohybových, informační a 
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vzdělávacích aktivit.  
Výstupem projektu bude nový komunitní prostor se širokou nabídkou sociálně aktivizační služeb. Důraz 
bude kladen zapojení sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob. Projekt je 
zaměřen na aktivizaci cílových skupin a napomáhá jejich začleňování mezi ostatní místní obyvatele. 
Důvodem pro realizaci tohoto projektu je snaha o posílení sociální integrace a poskytnutí komunitních 
služeb v lokalitě městské části Praha 16. V dané lokalitě je vysoké zastoupení sociálně vyloučených a 
sociálním vyloučením ohrožených osob. Nabídka komunitních služeb a vhodných prostorů pro jejich 
konání, které by přispívaly k integraci cílových skupin, je nedostatečná.  
Cílem projektu je vytvořit vhodné zázemí pro kulturně komunitní aktivity. Sociální, kulturní, vzdělávací a 
pohybové aktivity budou vytvořené pro konkrétní cílové skupiny dle jejich individuálních potřeb. 
Projektový záměr je v souladu s celkovou koncepcí a zvyšováním kvality života obyvatel MČ Praha 16.  
Hlavní aktivitou předkládaného projektu je vybudování nového kulturně-komunitního centra, které je 
součástí plánovaného polyfunkčního celku se zaměřením na služby veřejnosti. Jedná se o investici do 
novostavby v podobě podélného objektu o třech nadzemních podlaží (část A). 
Cílové skupiny:  
Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / 
samoživitelkou 
V lokalitě MČ Praze 16 žije mnoho rodin v nepříznivé sociální situaci. Často se jedná o neúplné rodiny 
s jedním rodičem samoživitelem. Do nepříznivé sociální situace se rodiny dostanou zejména ztrátou 
zaměstnání jednoho z partnerů. V 85 % neúplných rodin stojí v jejich čele žena a některých případech 
bývá dokonce i nezaměstnaná. Nepříznivá situace je často způsobena nedostatečným příjmem 
domácností. Více jak 10 % jich musí vystačit s čistým peněžním příjmem do 10 000 Kč/osoba. Jejich 
příjem někdy nedosahuje ani životního minima. Žadatel předpokládá, že o účast v projektu bude mít 
zájem zhruba 70 rodin. Žadatel se snažil identifikovat potřeby cílové skupiny (CS). Ta velmi silně 
vyjadřuje potřebu lepší finanční situace a lépe placeného zaměstnání. Podobný důraz kladou na 
zlepšení prospěchu dítěte či zajištění péče o něj. Rodiče také cítí potřebu náplně volného času pro 
sebe a své děti. CS je přesvědčená, že naplnění těchto potřeb by přispělo ke zlepšení jejich životní 
situace. Kumulace nepříznivých životních situací ohrožuje rodiny sociálním vyloučením nebo ho 
způsobují. Rodiny zasažené tímto problémem dávají přednost pasivnímu přístupu a nevytvářejí 
příznivé prostředí pro výchovu dětí. To následně ovlivňuje její funkce - např. formování osobnosti 
dítěte, jeho přístup k životu i řešení problémů. Motivace CS v projektu je dána jí vyjádřeným zájmem o 
řešení nepříznivé situace a vznešenými požadavky na pomoc městské části. CS se do projektu zapojí 
nejen jako účastník aktivit, ale také jako aktivní spolutvůrce aktivit. CS bude moci využít také odborné 
služby, díky kterým lze zlepšit jejich nepříznivou životní situaci. 
 
Senioři 
V Praze 16 tvořili v roce 2015 obyvatelé starší 65 let téměř 17 % všech obyvatel (1 446) s převahou 
žen. Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že více jak polovina z nich žila v manželském 
svazku. Více jak 30 % jich však žilo samo z důvodu úmrtí manžela / manželky. Část osob z této 
kategorie se snaží stále pracovat.  Zde muži výrazně převažují nad ženami. Žadatel předpokládá 
zájem o účast na plánovaných aktivitách. Je určitým stereotypem lidského chování vůči starším lidem, 
že je společnost vylučuje ze společnosti, především z důvodu vyššího věku. Kromě věku se na 
sociálním vyloučení seniorů podílí také jejich zdravotní stav - snížení pohyblivosti, schopnosti 
sebeobsluhy i celkové ubývání fyzických sil. V seniorském věku je běžná snížená adaptace na nové 
prostředí i změny. Významným faktorem způsobující sociální vyloučení seniorů je také ztráta partnera 
a přátel či absence sociálních kontaktů. Pro seniory je však zapojení do společnosti a sociální kontakty 
velmi důležité. Udržují je psychicky „fit“, pomáhají jim trénovat paměť a dodávají jim pocit 
sounáležitosti. Cílová skupina seniorů také vyjadřuje potřebu lepší finanční situace. Další nejsilněji 
vyjádřená potřeba je potřeba většího množství sociálních kontaktů a s tím spojená potřeba náplně 
volného času. Motivace cílové skupiny pro společné aktivity je dána vyjádřeným zájmem o řešení 
nepříznivé situace a vznešenými požadavky na pomoc městské části. Cílová skupina se do projektu 
zapojí jako účastník aktivit. Cílová skupina bude moci využít také odborné služby, které mohou 
napomoci v řešení jejich nepříznivé životní situaci. 
 
Osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin 
Cílová skupina je často ovlivněna rizikem psychické deprivace. Mladí jedinci jsou v raném stádiu 
dospělosti a v minulosti byli ochuzeni o dostatek vnějších podnětů, bez zkušenosti a schopnosti 
sociálního cítění, bez správného vnímání vlastní identity, bez schopnosti navazovat zdravé citové 
vazby a v neposlední ještě bez uvědomování si vlastní budoucnosti. Je patrné, že určitý problém s 
adaptací, s uplatněním se ve společnosti nemají jen mladí z dětských domovů, ale i jejich vrstevníci z 
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úplných rodin. Přechodné období adolescence má za úkol poskytnout jedinci čas a možnost, aby 
dosáhl předpokladů stát se dospělým ve všech oblastech, v nichž to současná společnost vyžaduje. 
Jelikož tempa biologického, psychického a sociálního vývoje jedinců mohou být rozdílné, pak musíme 
počítat i s následným vznikem jakéhosi napětí, které opět vyvolává nejistotu a riziko vlivu možných 
negativních dopadů společnosti (např. delikventní chování). 
Žadatel se chce také zaměřit na tuto cílovou skupinu, aby nedocházelo k sociálního vyloučení těchto 
jedinců ze společnosti v oblasti lokality MČ Praha 16. Díky poskytujícím službám a možného 
poradenství jim bude usnadněn start do dospělého života, ve kterém se musejí chovat zodpovědně. 
Cílová skupina bude moci využít také odborné služby a možnosti Domu na půli cesty, díky kterým se 
vyřeší jejich nepříznivá životní situace. 
 
Děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci 
V roce 2015 tvořily téměř 16 % obyvatel městské části Praha 16 osoby mladší 14 let včetně. To 
znamená, že zde žilo 1 352 osob v této věkové kategorii. Celá tato skupina osob je tvořena dětmi a 
mládeží závislých na péči rodičů. Dle předpokladu žadatele, bude mít o plánované aktivity v provozu 
centra zájem přibližně třetina z nich. Děti a mládež z rodin sociálně vyloučených nebo sociálním 
vyloučením ohrožených ke svému životu a k řešení problémů přistupují pasivně, často uplatňují vzorce 
chování svých rodičů. Nabídkou aktivního trávení volného času a navázáním vztahu s těmito rodinami 
a dětmi se dopady sociálního vyloučení zmenšují a dochází k preventivnímu působení. Důležité je 
pracovat na osobním rozvoji dětí a zlepšení komunikačních dovedností. Pro pozitivní vývoj je potřebné 
získání nových pozitivních zkušeností a zážitků. Cílová skupina nejsilněji vyjadřuje potřeby lepších 
vztahů v rodině a náplně volného času. Pociťují také potřebu lepšího prospěchu ve škole, brigády a 
sociálních kontaktů. Motivace cílové skupiny je dána vyjádřeným zájmem o řešení nepříznivé situace a 
vznešenými požadavky na pomoc městské části. Cílová skupina se do projektu zapojí jako účastník 
aktivit. Bude se podílet na zajištění volnočasových aktivit i na realizaci aktivit přispívajících ke zlepšení 
prostředí městské části. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 14 999 828,81 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 91,5 (náhradní projekt) 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Městská část Praha 14 

Právní forma žadatele: Městská část hlavního města Prahy 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000922 

Název projektu: Nízkoprahové centrum JAHODA v Praze 14 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 3 096 263,84 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Předmětem projektu je modernizace objektu, kde jsou poskytovány sociální služby pro cílovou skupinu 
dětí a mládeže z rodin v nepříznivé sociální situaci žijící v Praze 14. Záměrem projektu je rozvoj 
zavedených sociálních služeb ve smyslu zlepšení účelnosti a atraktivity zázemí pro zvýšení motivace 
uživatelů k vyhledání a setrvání ve službě. Podpora poskytovaná v rámci předmětných soc. služeb 
přispívá k sociálnímu začleňování cílové skupiny. Sociální služby poskytuje JAHODA o.p.s. 
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Smyslem projektu je eliminovat u dětí a mládeže v MČ Praha 14 riziko ohrožení sociálně patologickými 
jevy a riziko dalšího prohlubování sociálního vyloučení a tím předcházet snižování kvality života 
obyvatel městské části.  
Bezplatnou alternativu smysluplného trávení volného času poskytuje sociální služba – nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež. Na území MČ Praha 14 je jedním z poskytovatelů této služby zařízení 
JAHODA, o.p.s., které provozuje dva nízkoprahové kluby – Jahoda a Džagoda. Poskytování této 
služby je doplněno o terénní program Terén Jahoda a doplňkově o organizaci a pořádání aktivit 
komunitního charakteru.  
Předmětem projektu je modernizace objektu na adrese Vybíralova 969, Praha 14 – Černý Most. 
Žadatel projektu, Městská část Praha 14, vykonává svěřenou správu nemovitosti. Jejím vlastníkem je 
Hlavní město Praha. V rámci akce dojde ke kompletní modernizaci celého objektu. Předmětem 
projektu (způsobilých výdajů) bude pouze modernizace prostor související s poskytováním výše 
uvedených sociálních služeb poskytovatelem JAHODA, o.p.s.  
Budova, ve které organizace působí, není ve zcela vyhovujícím technickém stavu. Poskytování výše 
uvedených druhů sociálních služeb je založeno na principu dobrovolnosti. Cílová skupina využívá 
služby bezplatně, bez závazné registrace a sdělování osobních údajů. Z toho důvodu je nutné, aby se 
zde uživatelé cítili dobře a sami a rádi se do zařízení vraceli. Kromě klíčového personálního 
zabezpečení služby, které spočívá v navázání pozitivních vztahů s klienty a vytvoření pocitu důvěry, je 
nezbytným prvkem také atraktivní a účelné prostředí.  
Zvýšení atraktivity a účelnosti prostředí bude dosaženo modernizací prostor, tj. úpravami objektu, jimiž 
se ze zastaralého objektu stává objekt splňující současné požadavky na funkci, vybavení případně 
vzhled. Týká se především zlepšení technických parametrů vybavenosti objektu výměnou 
nevyhovujících prvků technického vybavení. 
Žádost o podporu projektu je předkládána v rámci 35. výzvy OP PPR, specifického cíle 3.1 Posílená 
sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci.  
Předmětem projektu je modernizace objektu, ve kterém jsou poskytovatelem JAHODA o.p.s. 
poskytovány sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a terénní programy pro cílovou 
skupinu osob děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci.  
Projekt tak spadá do výzvou vyhlášené skupiny aktivit A – Podpora sociálních služeb, podporované 
aktivity 2) Rozvoj sociálních služeb. Projektem budou podpořeny již zavedené sociální služby dle 
zákona o sociálních službách ve smyslu jejich modernizace bez navyšování kapacity. 
Cílové skupiny:  
Děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci 
Cílovou skupinou projektu jsou děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci, které žijí v Praze 14 
(územní způsobilost). 
Jedná se o osoby vystavené nějakému nepříznivému sociálnímu jevu, který v jejich životě vyvolává 
situace a problémy, jež nejsou schopny samy řešit a v zázemí rodiny nenachází potřebnou podporu. V 
důsledku toho dochází ke zhoršování jejich pozice či k postupnému vyloučení ze společnosti. 
Podporu pro zlepšení jejich situace nabízí registrované sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež a terénní programy. Vzhledem k tomu, že jsou cílovou skupinou osoby nevýdělečně činné, je 
nezbytné bezplatné poskytování těchto služeb.  
Na území MČ P14 je jedním z poskytovatelů uvedených služeb JAHODA o.p.s., která provozuje dva 
nízkoprahové kluby (pro různé věkové skupiny dětí a mládeže) a terénní program zaměřený na 
podporu cílové skupiny v jejím přirozeném prostředí ("na ulici"). Vzhledem k tomu, že cílová skupina 
využívá dané sociální služby bezplatně, bez nutnosti uzavřít s poskytovatelem jakýkoliv závazek 
včetně sdělování osobních údajů, je nezbytné děti motivovat, aby službu samy aktivně vyhledávaly a 
vracely se. K tomu je kromě personálního zabezpečení klíčové také zajištění účelného a atraktivního 
zázemí pro poskytování sociálních služeb. Právě tento bod předkládaný projekt řeší. 
V MČ P14 je aktuálně více než 13 tis. osob ve věku 5-29 let (statisticky sledovaná věková skupina, jejíž 
součástí je cílová skupina projektu ve věku 6-26 let). S ohledem na další demograficko-sociálně-
ekonomické ukazatele oblasti (rozvodovost, nezaměstnanost, vzdělanost apod.) se jedná o potenciální 
cílovou skupinu projektu. Služby Jahody využívá průměrně cca 700 osob/rok. 
Cílová skupina bude do projektu zapojena v provozní fázi - využíváním soc. služeb. Podpora 
poskytovaná klientům přispívá k řešení jejich problémů, k sociální integraci a upevňování pozice ve 
společnosti v budoucím pracovním, rodinném a sociálním životě. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
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ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 3 096 263,84 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 81,5 (náhradní projekt) 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 35 

Žadatel: Komunitní centrum MEZI DOMY, z.ú. 

Právní forma žadatele: Ústav 

Registrační číslo:  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000923 

Název projektu: Nástavba Komunitního centra MEZI DOMY, z.ú. 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 14 995 666,83 Kč 

Stručný obsah projektu: 
V Komunit. centru MEZI DOMY se obyvatelé "Jižňáku" opravdu potkávají a díky integračním aktivitám 
přirozeně prolínají. Na malém území Jižního Města žije bez dostatečné občanské vybavenosti 
80tis.obyvatel. Existence KC MD je veřejností přijímána s nadšením, pomáhá proti izolaci a anonymitě, 
zájem o využívání jeho prostor a služeb neustále roste, v současnosti již nelze uspokojit poptávku, 
nastává problém s kapacitou. Řešením je rozšířit stáv. prostory KC formou efektivní bezbariér. 
nástavby o 1 patro. 
V současné době se KC MD nachází v části objektu Stravovacího centra v Křejpského ulici (území MČ 
Prahy 11, bližší popis umístění se nachází na str. 17) KC MD má v současné chvíli podlahovou rozlohu 
cca 100 m2, která se rozprostírá ve třech samostatných místnostech. Jedna z místností je určena pro 
provoz kavárny MEZI DOMY, druhá z místností slouží pro realizaci komunitních aktivit a setkání, třetí 
místnost slouží jako sociální zařízení pro KC MD. Současná podoba prostor je vzhledem k vysoké 
poptávce po aktivitách pořádaných KC MD limitující. 
ílem rozšíření komunitního centra MEZI DOMY formou nástavby je především jeho další rozvoj, 
uspokojení neustále rostoucí poptávky po aktivitách, zpestření palety nabízených služeb a v 
neposlední řadě také možnost býti zdejší komunitě nápomocnější a celkově flexibilnější než dosud. 
Vytvořením několika dalších místností v objektu umožníme v jedné chvíli setkávání rodinných 
příslušníků a přátel, jež nijakým způsobem nenaruší chod aktivit, kurzů, dílen, workshopů a zároveň 
nebude blokována místnost s knihovnou a dětskou zónou pro běžné kolemjdoucí, kteří právě zde 
hledají chvilkový azyl před každodenním ruchem ulic. Naše centrum rovněž získá tolik potřebné 
skladové prostory, šatnu a také další sociální zařízení. Aktivity, které jsme dosud nemohli z kapacitních 
důvodů realizovat, konečně dostanou prostor a dalším skupinám obyvatel Jižního Města se tak budou 
moci otevřít nové obzory. Budeme se moci soustředit na vzdělávání a tvůrčí rozvoj menších skupinek 
se specifickým hendikepem či potřebou. Vznikne prostor pro počítačovou učebnu a také pro dílnu s 
nářadím a šicími stroji volně přístupnou každému, kdo potřebuje něco spravit či vyrobit.  
Tak jako dosud i nadále budeme především integračním spojovacím článkem na úrovni rodiny, ale i 
společnosti jako takové. Naše aktivity se zaměřují především na společné smysluplné trávení času 
rodičů a prarodičů s dětmi, seniorů s mladými, hendikepovaných se zdravými. Pravidelně organizujeme 
mezigenerační sobotní keramikování, malování na sklo a textil, výrobu dekorací z kukuřičného šustí. 
Úterní odpoledne patří akrobatickému cvičení pro rodiče a prarodiče s dětmi, pohybovým hrám, pilates 
a tai-chi, který společně navštěvují seniorky i mladé dámy, dopoledne zase probíhá babyjóga, středy 
přednáškám. Čtvrtky probíhají cvičení na míčích pro budoucí maminky a maminky po porodu s 
miminky, pravidelně se u nás potkává široká komunita maminek, přednáší o výživě, vzájemně se učí 
šátkovat… Páteční večery věnujeme filmovým dokumentům. Při současné kapacitě jsme, co se týče 
programu, na hranici, zbytek času je věnován setkáním a besedám. S dalšími prostory se náš program 
bude moci rozšířit o dlouho očekávanou výuku angličtiny pro maminky na mateřské dovolené, které si 
miminko budou moci vzít s sebou a mít ho během lekce u sebe. Senioři dostanou možnost zapracovat 
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na počítačové gramotnosti. Příležitost dostanou konečně všichni ti, kteří se věnují zajímavému 
řemeslu, umění či výrobě a rádi by se o své znalosti podělili s ostatními formou workshopu či 
přednášky. Náš filmový klub získá pravidelný prostor a veřejnost tolik potřebné vědomí o událostech ve 
světě díky dokumentům z festivalu Jeden svět. Budeme mít příležitost pořádat pravidelné netradiční 
aktivity pro naše nejmenší – kroužky výrazového tance, umění 23  
herecké improvizace… Naše integrační tvůrčí dílny budeme moci rozšířit o dílny, kde budou se 
zdravými dětmi tvořit děti se zrakovým postižením, tělesným hendikepem, Downovým syndromem. 
Námi nabízené aktivity budou komplexní a natolik pestré, že si zde vybere opravdu každý. 
Cílové skupiny:  
Osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných 
= Jedná se o osoby, které jsou z důvodu svého zdravotního postižení nebo znevýhodnění ohroženy 
sociálním vyloučením. Obecně jde o postižení tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo 
kombinované. Cílová skupina zahrnuje osoby, jejichž zdravotní postižení je možno charakterizovat jako 
dlouhodobý nebo trvale nepříznivý zdravotní stav, který již nelze léčbou výrazně zlepšit či zcela 
odstranit. Systém výběru osob, kterým budou aktivity nabízeny, je vázán jednak na osoby, které mají 
trvalý pobyt na území MČ Praha 11 nebo využívají sociální služby poskytované na tomto území. Dále 
se jedná o osoby, které projeví o aktivity zájem. Specifikace odhadu počtu účastníků této cílové 
skupiny vychází ze statistik Úřadu práce ČR a statistik poskytovatelů sociálních služeb. Odhad počtu 
osob cílové skupiny, které budou využívat služeb KC MD je stanoven na 500 osob. 
Kontaktování CS proběhne skrze aktivity na FB, webu KC MD, periodika Klíč, spolupráce s OSVZ MČ 
Praha 11 a poskytovateli sociálních služeb. 
Žadatel již s touto CS pracuje v rámci stávajících aktivit. 
Cílové skupině se rozšíří možnosti trávení volného času s integračním potenciálem. 
 
Příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a 
azylantů 
= Příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a 
azylantů, tedy osoby, které pocházejí z odlišného sociokulturního prostředí, jsou často dezorientováni v 
sociální sféře i volnočasové sféře v regionu, ve kterém žijí. Pro tuto cílovou skupinu je často velmi 
těžké pochopit fungování institucí v ČR i sociálních vazeb ČR. Prioritní je tedy poskytnout CS 
informace o systému institucí v České republiky a objasnění nabídky služeb, které mohou využít pro 
zlepšení svých šancí na bezproblémovou integraci. 
 
Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / 
samoživitelkou 
= Do této cílové skupiny zahrnujeme rodiny, které vychovávají děti (vlastní či nevlastní). Za dítě 
považujeme osoby do 18 let věku.  
Specifikem pro tuto cílovou skupinou je neúplná rodina, rizika spojená se sociálně ekonomickou situací 
rodiny a další. 
Tato cílová skupina zahrnuje hlavně rodiny s dětmi, kterým vzhledem k jejich nepříznivé sociální situaci 
vznikne nárok na využívání sociálních služeb. Systém výběru osob, kterým budou aktivity nabízeny, je 
vázán jednak na osoby, které mají trvalý pobyt na území MČ Praha 11 nebo využívají sociální služby 
poskytované na tomto území. Dále se jedná o osoby, které projeví o aktivity zájem.  
Odhad počtu účastníků cílové skupiny vychází ze statistik Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MČ 
Praha 11 a demografické analýzy městské části Praha 11 vypracované v průběhu roku 2016. Odhad 
počtu rodin, které se zúčastní aktivit v rámci komunitního centra, bude činit 750 rodin/rok. 
Kontaktování CS proběhne skrze aktivity na FB, webu KC MD, periodika Klíč, spolupráce s OSVZ MČ 
Praha 11, základní školy na území MČ Prahy 11 a poskytovateli sociálních služeb pro rodiny s dětmi. 
Žadatel již s touto CS pracuje v rámci stávajících aktivit. 
Cílové skupině se rozšíří možnosti trávení volného času s integračním potenciálem. 
 
Senioři 
Volba CS seniorů je z hlediska demografické struktury obyvatel Jižního Města jasná. MČ Praha 11 je 
nejstarší částí Prahy. Senioři jsou na MČ Praha 11 velice často izolování (charakter zástavby 
panelových domů) a to je velice ohrožující z hlediska sociálního vyloučení. Za seniory považujeme 
osoby starší 65 let v souladu s definicí WHO. 
Předpokládáme, že aktivit KC MD se zúčastní kumulativně 2.000 seniorů/rok.  
Kontaktování CS proběhne skrze aktivity na FB, webu KC MD, periodika Klíč, spolupráce s OSVZ MČ 
Praha 11 a poskytovateli sociálních služeb. 
Žadatel již s touto CS pracuje v rámci stávajících aktivit, a to na velmi častých integračních 
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mezigeneračních aktivitách. 
Cílové skupině se rozšíří možnosti trávení volného času s integračním potenciálem. 
 
Děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci 
Za tuto cílovou skupinu jsou považovány děti, tedy osoby do 15 let věku, a mládež zahrnující osoby ve 
věku 15 - 18 let.  
Tato cílová skupina zahrnuje hlavně děti a mládež, které žijí v rodinách v nepříznivé sociální situaci. 
Systém výběru osob, kterým budou aktivity nabízeny, je vázán jednak na osoby, které mají trvalý pobyt 
na území MČ Praha 11 nebo využívají sociální služby poskytované na tomto území (doporučení 
prostřednictvím příslušných sociálních služeb). Dále se jedná o osoby, které projeví o aktivity zájem.  
Kontaktování CS proběhne skrze aktivity na FB, webu KC MD, periodika Klíč, spolupráce s OSVZ MČ 
Praha 11, základní školy na území MČ Prahy 11 a poskytovateli sociálních služeb pro rodiny s dětmi. 
Žadatel již s touto CS pracuje v rámci stávajících aktivit. 
Odhad počtu účastníků této cílové skupiny vychází ze statistik Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
MČ Prahy 11 a demografické analýzy městské části Praha 11 vypracované v roce 2016. Odhad počtu 
dětí a mládeže kumulativně činní cca 2.000 klientů/rok. 
Kontaktování CS proběhne skrze aktivity na FB, webu KC MD, periodika Klíč, spolupráce s OSVZ MČ 
Praha 11, základními školami na území MČ Prahy 11 a poskytovateli sociálních služeb pro děti a 
mládež ohroženými svl (např. NZDM). 
Žadatel již s touto CS pracuje v rámci stávajících aktivit (např. otevřené dílny, setkání se známými 
osobnostmi). Cílové skupině se rozšíří možnosti trávení volného času s integračním potenciálem. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před 
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-
ante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na 
místě. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 14 995 666,83 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 70,75 (náhradní projekt) 
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Důvodová zpráva k tisku Z-6734 
 
Dne 19. září 2017 Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2345 schválila vyhlášení třicáté páté výzvy 
k předkládání žádostí o podporu v rámci specifického cíle 3.1 prioritní osy 3 „Podpora sociálního 
začleňování a boj proti chudobě“ Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR). Výzva byla 
vyhlášena dne 20. září 2017 a její alokace činí 300 mil. Kč (alokace byla dále rozdělena na 3 dílčí 
alokace pro 3 skupiny aktivit: 180 mil. Kč - skupina aktivit A Podpora sociálních služeb, 50 mil. Kč - 
skupina aktivit B Podpora aktivizace komunitního života a 70 mil. Kč - skupina aktivit C Podpora 
sociálního bydlení). 
 
Žádosti o podporu byly v rámci výzvy přijímány v období od 23. října 2017 do 23. března 2018. 
Celkem bylo přijato 39 žádostí o podporu s celkovými požadavky ve výši 535,18 mil. Kč.  

 
 celkem 
Počet předložených žádostí o podporu  39 
Alokace pro 35. výzvu (v mil. Kč) 300 
Celková požadovaná podpora (v mil. Kč) 535,18 

 
 
Po ukončení příjmu žádostí o podporu bylo zahájeno jejich několikastupňové posuzování podle 
metodiky výběru a hodnocení projektů schválené Monitorovacím výborem OP PPR, které dále 
vyplývají z Operačního manuálu OP PPR schváleného Radou hl. m. Prahy usnesením č. 2429 ze dne 
13. října 2015. 
 
Do 21. června 2018 jako jeden společný krok probíhala kontrola přijatelnosti a kontrola formálních 
náležitostí žádostí o podporu, kterou prováděli pracovníci oddělení projektů odboru FON MHMP na 
základě kritérií schválených Monitorovacím výborem OP PPR. Předmětem kontroly přijatelnosti bylo 
ověření, zda projekty uvedené v žádostech o podporu byly v souladu s podmínkami výzvy a případně 
rovněž to, zda byly údaje uvedené v žádostech úplné a pravdivé. Předmětem kontroly formálních 
náležitostí bylo ověření, zda žádosti o podporu splňovaly nezbytné administrativní požadavky (např. 
předložení oprávněnou osobou) a základní předpoklady pro provedení věcného hodnocení (např. 
doložení všech příloh). V této fázi hodnocení byly vyřazeny celkem 4 žádosti o podporu. 
 
Další fází hodnocení je věcné hodnocení, které bylo dokončeno 3. srpna 2018. Toto hodnocení bylo 
zajišťováno prostřednictvím externích hodnotitelů, což jsou odborníci s minimálně pětiletou praxí 
v oboru věcného zaměření prioritní osy, kteří byli vyškoleni v metodice hodnocení projektů a zavázali 
se přistupovat k hodnocení žádostí nestranně a nezaujatě. Cílem věcného hodnocení bylo vyhodnotit 
kvalitu projektů a umožnit jejich srovnání právě podle kvality. Věcné hodnocení bylo provedeno podle 
kritérií schválených Monitorovacím výborem OP PPR. Každá žádost byla hodnocena 4 nezávislými 
hodnotiteli, kteří byli náhodně vylosováni z databáze vyškolených hodnotitelů vedené FON MHMP 
v informačním systému MS2014+. Výsledný počet bodů hodnocení je průměrem z počtu bodů 
relevantních hodnocení. Maximální možný počet bodů je 100. Všechny žádosti  
o podporu, které získaly 60 bodů a více a současně nebyly v rámci věcného hodnocení v žádném z 
kombinovaných kritérií vyřazeny, splnily podmínky pro poskytnutí podpory. V této fázi hodnocení byly 
vyřazeny celkem 2 žádosti o podporu. Žádosti o podporu, které získaly minimálně 60 bodů, ale 
nemohou být vybrány k podpoře z důvodu vyčerpání alokace dané výzvy, jsou zařazeny do zásobníku 
projektů jako tzv. „náhradní projekty“. Náhradním projektům může být podpora přidělena dodatečně, 
pokud např. některý z dříve vybraných projektů ztratí o podporu zájem. Výše podpory pro náhradní 
projekty může být nižší, než bylo původně uvedeno v dané výzvě, a to v závislosti na výši prostředků, 
jež jsou dodatečně k dispozici. Celkem bylo do zásobníku projektů zařazeno 12 žádostí o podporu. 
 
Aktuálně je ve skupině aktivit A i ve skupině aktivit B jeden projekt, kterému při současné dílčí alokaci 
můžeme nabídnout jen část rozpočtu. V případě, že navýšíme alokace o celkem 14 538 328,27 Kč – 
z toho v aktivitě A o 10 773 294,36 Kč a v aktivitě B o 3 765 033,91 Kč budou oba tyto projekty 
podpořeny také v plné požadované výši, nikoli pouze částečně. Radě hl. m. Prahy je proto 
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navrhováno, aby revokovala usnesení Rady HMP č. 2345 ze dne 19. září 2017 tak, aby došlo k 
navýšení alokace na celkovou částku 314 538 328,27 Kč.  
 
V návaznosti na věcné hodnocení probíhá v současné chvíli ex-ante kontrola prováděná formou 
administrativního ověření. Cílem ex-ante kontroly je ověření způsobilých výdajů. Při posouzení 
způsobilosti výdajů budou zohledněna a posouzena doporučení hodnotitelů z věcného hodnocení 
(zejména u kritérií, která se týkají aspektu efektivnosti projektu) včetně možných dalších navržených 
relevantních úprav ze strany poskytovatele dotace. Splnění podmínek pro realizaci projektu, 
stanovených při kontrole ex-ante, bude nezbytným předpokladem pro uzavření právního aktu s 
žadatelem.  
 
Na základě výsledků věcného hodnocení je Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy 
doporučeno financování celkem 33 projektů v maximální výši požadované podpory 472,22 mil. Kč. 
Seznam projektů doporučených k financování a podmínky pro realizaci jsou uvedeny v příloze č. 2 a č. 
3 Usnesení Zastupitelstva HMP. 
 
Finanční prostředky na uvedené projekty budou v případě přijetí usnesení postupně podle potřeby 
uvolňovány z rozpočtové akce 2000000 OPPPR – Spolufinancování projektů. 
 

Žádosti o podporu 

Skupina 
aktivit A 
Počet 

žádostí 
(v ks) 

Skupina 
aktivit B 
Počet 

žádostí 
(v ks) 

Skupina 
aktivit C 
Počet 

žádostí 
(v ks) 

Kombinace 
aktivit 
A + B 

Poč. žádostí  
 (v ks)* 

Celkem 
Počet 

žádostí 
(v ks) 

Objem 
žádostí 

(v mil. Kč) 

- vyřazené po kontrole 
formálních náležitostí a 
přijatelnosti 

1 2 0 1 4 58,68 

- vyřazené po fázi věcného 
hodnocení 1 0 0 1 2 4,28 

- doporučené 
k financování 14 16 1 2 33 472,22 

- stažené žádosti 
žadatelem 0 0 0 0 0 0 

- náhradní projekty 
(zařazené do zásobníku) 1 10 0 1 12 157,68 

* kombinované projekty jsou v příloze č. 1 této důvodové zprávy zařazeny jedenkrát do skupiny aktivit A a 
jedenkrát do skupiny aktivit B, vždy je uvedena pouze část rozpočtu odpovídající dané skupině aktivit 
 
Základní informace o projektech a seřazení žádostí o podporu dle registračního čísla jsou uvedeny 
v příloze č. 1 této důvodové zprávy. 
 
Výbor pro evropské fondy Zastupitelstva hl. m. Prahy projednal informaci o postupu hodnocení a 
výběru žádostí o podporu předložených v 35. výzvě v rámci prioritní osy 3 „Podpora sociálního 
začleňování a boj proti chudobě“ OP PPR na svém zasedání dne 30. srpna 2018. Výbor vzal informaci 
na vědomí a doporučil Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit podporu pro žádosti podle návrhu a za 
podmínek uvedených v příloze č. 2 a č. 3 Usnesení Zastupitelstva HMP. 
 
Zastupitelstvu hl. m. Prahy je navrhováno, aby schválilo maximální výši podpory z OP PPR a 
podmínky realizace pro projekty uvedené v příloze č. 2 a č. 3 Usnesení Zastupitelstva HMP 
 
Přílohy 
Příloha č. 1 – Seznam projek tů k  financování v rámci 35. výzvy OP PPR 
Příloha č. 2 – Usnesení Rady hl. m. Prahy 
Příloha č. 3 – Revokované usnesení Rady HMP č. 2345 ze dne 19. 9. 2017 k  vyhlášení 35. výzvy k  
předk ládání projek tových žádostí v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Praha - pól růstu ČR. 
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Příloha č. 1 Důvodové zprávy k tisku Z-6734 

 

Seznam projektů doporučených k financování v rámci 35. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR, specifický cíl 3.1  
 

Skupina aktivit A – Podpora sociálních služeb: 

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové 

způsobilé výdaje 
ze žádosti 

Maximální výše 
podpory včetně 
vlastních zdrojů 

příjemce 

Výše 
spolufinancování 

příjemcem 

Počet 
bodů 

Stav projektu 
 

1.  
CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
881 

Rekonstrukce objektu Centra sociálních 
služeb Bohuslava Bureše Armády spásy 

Armáda spásy v České 
republice, z. s. 

12 108 559,26 Kč 12 108 559,26 Kč 0% 97 doporučen k 
financování 

2.  
CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
905 

Přívětivé bydlení v azylovém domě na 
Praze 7 

Otevřené srdce, o.p.s. 45 416 576,00 Kč 45 416 576,00 Kč 0% 93,5 doporučen k 
financování 

3.  
CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
915 

Tamtam - moderní, jedinečné a efektivní 
služby pro klienty v Praze 

Centrum pro dětský sluch 
Tamtam, o.p.s. 

3 200 085,00 Kč 3 200 085,00 Kč 0% 93,5 doporučen k 
financování 

4.  
CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
886 Krizová pomoc efektivněji 

Terapeutické centrum Modré 
dveře, z.ú. 

535 391,78 Kč 535 391,78 Kč 0% 93,25 doporučen k 
financování 

5.  
CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
908 

Komunitní žižkovský kostel a 
nízkoprahové služby pro děti a mládež 

Náboženská obec Církve 
československé husitské v 
Praze 3 - Žižkov 

23 943 504,15 Kč 23 943 504,15 Kč 0% 92,5 doporučen k 
financování 

6.  
CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
903 

Rozvoj sociálních služeb Arcidiecézní 
charity Praha 

Arcidiecézní charita Praha 2 983 281,00 Kč 2 983 281,00 Kč 0% 91,25 doporučen k 
financování 

7.  
CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
877 

Nácviková ergoterapeutická místnost s 
kompenzačními pomůckami 

Pestrá, o.p.s. 2 032 724,43 Kč 2 032 724,43 Kč 0% 91 doporučen k 
financování 

8.  
CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
921 Dům na půli cesty KORUNA Městská část Praha 16 19 892 652,31 Kč 19 892 652,31 Kč 10% 90,5 doporučen k 

financování 
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Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové 

způsobilé výdaje 
ze žádosti 

Maximální výše 
podpory včetně 
vlastních zdrojů 

příjemce 

Výše 
spolufinancování 

příjemcem 

Počet 
bodů 

Stav projektu 
 

9.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
918 

Nákup vozidla pro terénní práci na 
otevřené drogové scéně v hl. m. Praze SANANIM z. ú. 1 806 000,00 Kč 1 806 000,00 Kč 0% 89,75 doporučen k 

financování 

10.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
900 

Modernizace poskytovaných služeb v 
Pobytovém rehabilitačním a 
rekvalifikačním středisku pro nevidomé 
Dědina, o.p.s. 

Pobytové rehabilitační a 
rekvalifikační středisko pro 
nevidomé Dědina, o.p.s  

14 224 624,00 Kč 14 224 624,00 Kč 0% 87,5 doporučen k 
financování 

11.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
888 Modernizace azylového domu Skloněná Centrum sociálních služeb 

Praha 21 633 499,00 Kč 21 633 499,00 Kč 15% 87,25 doporučen k 
financování 

12.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
875 Modernizace centra sociální rehabilitace Fosa, o.p.s. 1 434 849,80 Kč 1 434 849,80 Kč 0% 86,75 doporučen k 

financování 

13.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
885 Rozvoj a stabilita klubů R-Mosty R - Mosty, z.s. 27 061 506,63 Kč 27 061 506,63 Kč 0% 86,75 doporučen k 

financování 

14.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
889 Modernizace AD v objektech Šromova Centrum sociálních služeb 

Praha 46 150 742,00 Kč 46 150 742,00 Kč 15% 85,25 doporučen k 
financování 

15.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
922 

Nízkoprahové centrum JAHODA v 
Praze 14 Městská část Praha 14 3 096 263,84 Kč 3 096 263,84 Kč 10% 81,5 

doporučen 
k financování 

(náhradní 
projekt) 

16.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
919 

Nízkoprahové a komunitní centrum 
Baštýřská - Jahodnice Městská část Praha 14 26 229 162,65 Kč 26 229 162,65 Kč 10% 77,75 

doporučen 
k financování 

(náhradní 
projekt) 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti celkem (v Kč) 251 749 421,85 Kč 

Navrhovaná maximální výše podpory včetně vlastních zdrojů příjemců celkem (v Kč) 251 749 421,85 Kč 

Alokované prostředky pro aktivitu A (v Kč) 222 423 995,36 Kč 
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Skupina aktivit B  - Podpora aktivizace komunitního života: 

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové 

způsobilé výdaje 
ze žádosti 

Maximální výše 
podpory včetně 
vlastních zdrojů 

příjemce 

Výše 
spolufinancování 

příjemcem 

Počet 
bodů 

Stav projektu 
 

1.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
907 KC Duhový tandem Duhový tandem z.s. 7 372 279,00 Kč 7 372 279,00 Kč 0% 96,5 doporučen k 

financování 

2.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
914 Komunitní centrum Údolní Crossroad.cz, o.p.s. 4 884 500,70 Kč 4 884 500,70 Kč 0% 95,25 doporučen k 

financování 

3.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
912 Výstavba komunitního centra Lhotka 

Římskokatolická farnost u 
kostela Panny Marie 
Královny Míru Praha - Lhotka 

15 000 000,00 Kč 15 000 000,00 Kč 0% 95 doporučen k 
financování 

4.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
894 Kulturně komunitní centrum  Městská část Praha-Suchdol 15 000 000,00 Kč 15 000 000,00 Kč 10% 94 doporučen k 

financování 

5.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
908 

Komunitní žižkovský kostel a 
nízkoprahové služby pro děti a mládež 

Náboženská obec Církve 
československé husitské v 
Praze 3 - Žižkov 

13 345 739,21 Kč 13 345 739,21 Kč 0% 92,5 doporučen k 
financování 

6.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
892 

Rekonstrukce a rozšíření RC MUM 
Mezilesí 2058 Městská část Praha 20 15 000 000,00 Kč 15 000 000,00 Kč 10% 92 doporučen k 

financování 

7.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
890 

Rozvoj a posílení aktivit komunitního 
centra Unitaria 

Náboženská společnost 
českých unitářů 14 813 216,00 Kč 14 813 216,00 Kč 0% 91,75 doporučen k 

financování 

8.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
920 Kulturně komunitní centrum KORUNA Městská část Praha 16 14 999 828,81 Kč 14 999 828,81 Kč 10% 91,5 

doporučen 
k financování 

(náhradní 
projekt) 

9.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
882 Farní klubovna Zbraslav 

Římskokatolická farnost u 
kostela sv. Jakuba Staršího 
Praha - Zbraslav 

5 084 292,82 Kč 5 084 292,82 Kč 0% 90 

doporučen 
k financování 

(náhradní 
projekt) 

10.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
866 Komunitní centrum Lysinská Městská část Praha 12 4 206 613,40 Kč 4 206 613,40 Kč 10% 89,5 

doporučen 
k financování 

(náhradní 
projekt) 
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Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové 

způsobilé výdaje 
ze žádosti 

Maximální výše 
podpory včetně 
vlastních zdrojů 

příjemce 

Výše 
spolufinancování 

příjemcem 

Počet 
bodů 

Stav projektu 
 

11.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
902 Komunitní centrum Sýpka Čakovice Městská část Praha-

Čakovice 14 999 160,00 Kč 14 999 160,00 Kč 10% 87,5 

doporučen 
k financování 

(náhradní 
projekt) 

12.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
904 KLUB 17 - kulturně komunitní centrum  KLUB 17 z.s. 11 116 006,84 Kč 11 116 006,84 Kč 0% 87,5 

doporučen 
k financování 

(náhradní 
projekt) 

13.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
916 

Stavební úpravy bytového domu na 
komunitní centrum Ostromečská - 
Praha Žižkov 

Římskokatolická farnost u 
kostela sv. Prokopa Praha - 
Žižkov 

11 285 543,49 Kč 11 285 543,49 Kč 0% 86,75 

doporučen 
k financování 

(náhradní 
projekt) 

14.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
887 

Komunitní centrum U Vršovického 
nádraží 30, Praha 10 Městská část Praha 10 15 000 000,00 Kč 15 000 000,00 Kč 10% 82,5 

doporučen 
k financování 

(náhradní 
projekt) 

15.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
919 

Nízkoprahové a komunitní centrum 
Baštýřská - Jahodnice Městská část Praha 14 7 066 721,36 Kč 7 066 721,36 Kč 10% 77,75 

doporučen 
k financování 

(náhradní 
projekt) 

16.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
899 PROBUĎÁNKA - fáze I. Buďánka, z.ú. 15 000 000,00 Kč 15 000 000,00 Kč 0% 76,5 

doporučen 
k financování 

(náhradní 
projekt) 

17.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
923 

Nástavba Komunitního centra MEZI 
DOMY, z.ú. 

Komunitní centrum MEZI 
DOMY, z.ú. 14 995 666,83 Kč 14 995 666,83 Kč 0% 70,75 

doporučen 
k financování 

(náhradní 
projekt) 

18.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
868 POKOJÍČEK - komunitní centrum Art Movement, z.s. 14 603 320,00 Kč 14 603 320,00 Kč 0% 67,75 

doporučen 
k financování 

(náhradní 
projekt) 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti celkem (v Kč) 212 411 092,46 Kč 

Navrhovaná maximální výše podpory včetně vlastních zdrojů příjemců celkem (v Kč) 212 411 092,46 Kč 

Alokované prostředky pro aktivitu B (v Kč) 85 415 734,91 Kč 
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Skupina aktivit C – Podpora sociálního bydlení: 

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové 

způsobilé výdaje 
ze žádosti 

Maximální výše 
podpory včetně 
vlastních zdrojů 

příjemce 

Výše 
spolufinancování 

příjemcem 

Počet 
bodů 

Stav projektu 
 

1.  CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000
896 

Podpora sociálního bydlení v městské 
části Praha - Dubeč Městská část Praha-Dubeč 6 698 598,00 Kč 6 698 598,00 Kč 10% 91,25 doporučen k 

financování 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti celkem (v Kč) 6 698 598,00 Kč 

Navrhovaná maximální výše podpory včetně vlastních zdrojů příjemců celkem (v Kč) 6 698 598,00 Kč 
Alokované prostředky pro aktivitu C (v Kč) 6 698 598,00 Kč 

 

 

Celkem projekty doporučené k financování (aktivity A, B a C): 

Celkové způsobilé výdaje ze žádostí celkem (v Kč) – obsahuje projekty podpořené i zařazené do zásobníku 470 859 112,31 Kč 

Navrhovaná maximální výše podpory včetně vlastních zdrojů příjemců celkem (v Kč) – včetně projektu zařazených do zásobníku 470 859 112,31 Kč 
Alokované prostředky pro výzvu č. 35 (v Kč) 314 538 328,27 Kč 

 



Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 2104 

ze dne  28.8.2018 

k revokaci usnesení Rady HMP č. 2345 ze dne 19. 9. 2017 k vyhlášení 35. výzvy k předkládání 
projektových žádostí v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Praha - pól růstu ČR a ke 

schválení projektů v rámci 35. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   r e v o k u j e  
usnesení Rady HMP č. 2345 ze dne 19. 9. 2017 k vyhlášení 35. výzvy k předkládání 
žádostí o podporu v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Praha - pól růstu ČR tak, 
že se v příloze č. 1 revokovaného usnesení v kapitole 3.1, strana 2, navyšuje alokace 
výzvy č. 35 na 314.538.328,27 Kč, dílčí alokace na skupinu aktivit A na 222.423.995,36 
Kč, skupinu aktivit B na 85.415.734,91 Kč a snižuje dílčí alokace na skupinu aktivit C na 
6.698.598,00 Kč 

I I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o průběhu výběru projektů 35. výzvy k předkládání žádostí o podporu v 
Operačním programu Praha – pól růstu ČR obsaženou v příloze č. 1 tohoto usnesení 

I I I .   s o u h l a s í  
1.  s podporou a poskytnutím dotací z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v 

celkové výši 314.538.328,27 Kč pro projekty uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení 
v maximální výši podpory včetně spolufinancování a za podmínek uvedených v 
příloze č. 2 tohoto usnesení 

2.  s podporou a poskytnutím dotací z Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
vcelkové výši 157.682.580,04 Kč pro projekty zařazené do zásobníku náhradních 
projektů uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení v maximální výši podpory včetně 
spolufinancování a za podmínek uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení 



I V .   u k l á d á  
1.  radní Ropkové 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu II. tohoto usnesení 
Termín: 6.9.2018 

2.  MHMP - FON MHMP 
1.  uzavřít smlouvy o financování projektu se žadateli po schválení projektů 

uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení v Zastupitelstvu hl.m. Prahy, a to za 
podmínek uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení 

Termín: 31.12.2018 

2.  provést úpravy rozpočtů projektů uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení tak, 
aby plně respektovaly pravidla zařazení nákladů do jednotlivých kapitol a 
zároveň limity výdajů pro kapitoly rozpočtu dle Pravidel pro žadatele a příjemce 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Termín: 31.12.2018 

3.  snížit v souvislosti s úpravami dle bodu IV.2.1. a IV.2.2. tohoto usnesení 
celkovou podporu z Operačního programu Praha - pól růstu ČR pro projekty 
uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení 

Termín: 31.12.2018 

4.  postupovat dle bodu IV.2.1. až IV.2.3. ve vztahu k náhradním projektům 
uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení v závislosti na disponibilních finančních 
prostředcích v rámci alokace na 35. výzvu Operačního programu Praha – pól 
růstu ČR 

Termín: 31.12.2018 

5.  uzavírat dodatky ke smlouvám o financování projektu v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR, jejichž potřeba vyvstane v průběhu realizace 
projektů schválených Zastupitelstvem hl.m. Prahy za podmínek, že nebudou mít 
negativní finanční dopad na rozpočet hl.m. Prahy 

Termín: 31.12.2023 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Ropková  
Tisk: R-30654  
Provede: radní Ropková, MHMP - FON MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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