
 
 

 
Zpětná vazba na výzvu č. 35 OP Praha - pól růstu ČR: 

Projekt Městské části Praha 14 „Nízkoprahové centrum JAHODA v Praze 14“  
reg. číslo CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000922 

 

Příjemce dotace: Městská část Praha 14 
 
Poskytovatel sociálních služeb: JAHODA, z.ú.  
 
Rozpočet: necelých 10 mil. Kč, z toho 3,096 mil. Kč způsobilé náklady projektu. 
 

Cílovou skupinou projektu jsou děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci  žijících v 
Praze 14. 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 program.  
Na území MČ P-14 je jedním z poskytovatelů uvedených služeb JAHODA z.ú., 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 řešil. 
 
Druhy projektem podpořených sociálních služeb a jejich kapacity:  

 Nízkoprahový klub Jahoda  – určen dětem od 6 do 14 let (kapacita 25 osob) 
 Nízkoprahový klub Džagoda  – určen dětem a mládeži od 13 let (kapacita 25 osob) 
 Terén Jahoda – terénní služba určena dětem a mládeži od 6 let (kapacita 25 osob) 

 
V rámci projektu byla provedena kompletní modernizace celého objektu na adrese Vybíralova 969, 

Praha 14 - Černý Most, kde JAHODA, z.ú. uvedené služby dlouhodobě poskytuje.  
Příjemce dotace, Městská část Praha 14, vykonává svěřenou správu nemovitosti, jejím vlastníkem je 
Hlavní město Praha.  
 
Před realizací projektu byl objekt nízkoprahového centra ve špatném technickém stavu, bylo nezbytné 
rekonstruovat elektronistalaci i podlahy, přizpůsobit dispozice místností provozovaným službám. V 
rámci realizačních prací bylo provedeno především: nové / rekonstruované konstrukce (prostorová 
dispozice, příčky, podhledy, podlahy, keramické obklady  a dlažby, vinylové pásy a koberce, vnitřní 
dveře, výmalba), rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, dílčí úpravy a rekonstrukce 
vzduchotechniky, zdravotechnických instalací, vytápění.  
 
Zkušenost s realizací projektu byla pouze pozitivní, a to jak výstupem projektu, tak i s ohledem na 

vynikající spolupráci se zástupci řídicího orgánu OP PPR.  
Díky realizaci projektu se zastaralé prostory pro sociální služby proměnily v prostory , které splňují 
současné požadavky na funkci, vybavení či vzhled obdobných zařízení. Dle vyjádření zástupců 
JAHODY, z.ú., který v objektu sociální služby poskytuje, realizace projektu zázemí sociálních služeb 
velmi prospěla, s modernizovanými prostorami jsou spokojeni jak zaměstnanci JAHODY, tak i 
děti a mládež, kteří často a rádi nízkoprahové kluby navštěvují a mají tak zajímavou a 
bezplatnou možnost kvalitního a účelného trávení volného času . Úspěšná realizace projektu tak 
má bezesporu pozitivní vliv na snižování výskytu sociálně-patologických jevů především právě na 
území Městské části Praha 14. Hlavní cíl projektu, kterým byl rozvoj zavedených sociálních služeb ve 
smyslu zlepšení účelnosti a atraktivity zázemí poskytovaných služeb pro zvýšení motivace už ivatelů 
k vyhledání a setrvání ve službě, byl naplněn. 
 



 
 

 
 

Foto po realizaci projektu 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

 


