OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - PÓL RŮSTU ČR

KNIHOVNA RAJSKÁ ZAHRADA
(MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE, POBOČKA RAJSKÁ ZAHRADA)

„

Mapa projektů

Největší radostí je pro nás spokojenost
návštěvníku knihovny. Chválí moderní,
světlé a prostorné prostředí, kde se
mohou dále rozvíjet, spolupracovat
nebo se seznamovat s novými tvářemi.
Náročná rekonstrukce a čekání na nové
prostory tak určitě stálo za to.

Mgr. Miloslava Čermáková
vedoucí Oblasti Severovýchod
Městské knihovny v Praze

“

Černý Most čelí typickému problému velkých panelákových
sídlišť v okrajových částech měst, kterým je anonymita
obyvatel. V této souvislosti nabývá stále většího významu
i otázka osamělosti seniorů.

příček mezi jednotlivými částmi knihovny, dále k bezbariérovým úpravám,
vybudování nového sociálního zařízení, zavedení nové elektroinstalace
a k revitalizaci terasy. Na závěr byl interiér zařízen moderním a funkčním
vybavením.

Cílem projektu Knihovny s komunitním přesahem tak bylo
posunout klasickou půjčovnu knih k vybudování snadno
přístupného, variabilního a bezpečného prostoru, který
bude sloužit k setkávání lidí, od dětí po seniory, a jejich
aktivnímu zapojení do komunitního života lokality. V rámci
rekonstrukce došlo k otevření prostoru vybouráním

Od znovuotevření v roce 2019 knihovna nabídla řadu vzdělávacích,
volnočasových, rodinných, osvětových a informačních aktivit, konkrétně
se jedná zhruba o 70 akcí pro 1 500 návštěvníků ročně. Mezi nejvíce
navštěvované patří například Čtení s babičkou, kurzy trénování paměti
a mediální gramotnosti, nebo hudební produkce. Prostory úspěšně slouží i pro
pracovní setkávání neziskových organizací působících na území Prahy 14.

Název projektu:

Knihovna s komunitním
přesahem Černý most

Realizátor:

Městská knihovna v Praze

Doba realizace:

1. 12. 2017 – 28. 2. 2019

1 853 571 Kč
příspěvek EU

12 000
návštěvníků ročně

Náklady
projektu:
3 707 141 Kč

1 482 856 Kč
příspěvek MHMP

(rok 2020)

370 714 Kč
příspěvek příjemce
Městská knihovna v Praze získala
pro tento projekt finanční podporu
z výzvy č. 27 (Prioritní osa 3 Operačního
programu Praha – pól růstu).

Účelem této výzvy byla podpora sociálních
služeb, komunitního života a sociálního
bydlení.

penizeproprahu.cz

