
Městská část Praha 4 je správní celek tvořený tradičním územím katastrálních obcí Nusle, Michle, Podolí, Braník, Hodkovičky, Krč a části obce 

Lhotka, dále částí katastrálních území Záběhlic a několika domů na Vinohradech. Do správního obvodu pak patří ještě Kunratice. Na 24 km2 zde 

bydlí více než 130 tisíc obyvatel. Za dobu působení pražského Operačního programu Praha – pól růstu ČR od roku 2014 bylo na území Prahy 4 

připraveno nebo realizováno různými subjekty 196 projektů ve třech tematických oblastech s celkovými náklady více než 439 mil. korun.  

Azylový dům pro rodiny s dětmi

Díky stavebním úpravám vznikl v Horáčkově ulici na Praze 4 azylový dům s 12 bytovými 
jednotkami, ve kterém najde pomocnou ruku a ubytování až 35 osob. Azylový dům od té 
doby slouží primárně pro rodiny s dětmi k překlenutí krizové životní situace ohrožující 
fungování rodiny. Součástí poskytovaných služeb je sociální a psychologické poradenství 
nebo terapeutická pomoc.

Modernizace polytechnické učebny v základní škole

Z původní kovodílny mají žáci a učitelé ZŠ Mendíků k dispozici novou moderní 
polytechnickou učebnu vybavenou kvalitním nářadím, plnohodnotnými dílenskými 
stoly a multifunkční katedrou. Interaktivní monitor ve spojitosti s notebookem, 
vizualizérem a 3D tiskárnou rozšiřuje dětem možnosti v oblasti pracovní výchovy. Škola 
díky dotaci z evropských fondů pořídila Fischertechnik 3D Robot, výukovou stavebnici 
pro demonstraci získávání energie z obnovitelných zdrojů nebo zasíťování celé 
učebny. Studenti si tak mohou prohloubit znalosti a dovednosti z oblasti technického 

i přírodovědného vzdělávání. 
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Získání základních praktických 
dovedností a návyků při práci 
s různými materiály 

Zvýšený zájem 
o následné vzdělání 
v technických oborech

Rozvoj sociálních a pracovních 
návyků pro opětovné začlenění 
do společnosti
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