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Cílem dvou projektů podpořených z OP PPR bylo 
na místě bývalé hasičské zbrojnice nabídnout 
obyvatelům okrajové části města nejen místo 
pro kvalitní trávení volného času a inspirativní 
prostory pro setkávání nebo vzdělávání se, ale také 
vybudovat startovací byty pro osm mladých lidí.  

Dům na půli cesty nabízí malometrážní byty pro 
lidi ve věku 18-26 let, kteří vyrůstali v dětském 
domově. Součástí služeb je terapeutická činnost 
a pomoc při uplatňování práv a obstarávání 

osobních záležitostí. S individuální pomocí odborného personálu 
dostávají noví obyvatelé příležitost začlenit se do společnosti. 

Kulturně komunitní centrum v Radotíně poskytuje od října 
2021 rozsáhlou paletu společenských, kulturních, pohybových 
i vzdělávacích aktivit pro všechny věkové kategorie. Koná se 
zde doučování dětí, pravidelné setkávání seniorů, funguje zde 
psychologická poradna. Pro návštěvníky centra je k dispozici 
občerstvení v  přilehlé kavárně, která slouží zároveň jako místo 
pro přednášky nebo autorská čtení. 

Názvy projektů:  Dům na půli cesty KORUNA 
  Kulturně komunitní centrum 
  KORUNA

Realizátor:   Městská část Praha 16 

Doba realizace:  1. 3. 2019 – 28. 2. 2021

Městská část Praha 16 získala pro tyto 
projekty finanční podporu z výzvy č. 35 
(Prioritní osa 3 Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR).

návštěvníku 
(období 9/2021 – 2/2022)

3 500  

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

penizeproprahu.cz

Náklady 
projektu: 

34 209 772 Kč

17 104 886 Kč
příspěvek EU 

3 420 977 Kč
příspěvek příjemce 

13 683 909 Kč
příspěvek MHMP

„
Skloubit několik projektů a navíc z několika 
dotačních titulů bylo velmi náročné. Odměnou 
za nelehkou práci je pro obyvatele Radotína 
multifunkční centrum Koruna, které zastřešuje 
služby komunitního centra s kavárnou nebo 
startovací byty. Vše je funkčně propojeno 
s budovami ZUŠ a Policie přes dvůr, který 
slouží jako zázemí pro venkovní akce. Od 
otevření v roce 2021 se Koruna stala unikátním 
prostorem pro trávení volného času všech 
generací, a dokonce i místem pro život.  

            “Mgr. Karel Hanzlík

starosta MČ Praha 16


