
 
 

Projekt 
„Kulturně komunitní centrum Rybná“ 

Reg. č. projektu CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000146 

 
Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním postižením a seniory, o.p.s. zahajuje 1. 

března 2017 projekt nazvaný 
„Kulturně komunitní centrum Rybná“, 

registrační číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000146. 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií 

Předpokládaná doba realizace je do 31. 12. 2018. 
 

Cílem projektu je vytvoření kulturně komunitního centra pro obyvatele hl.m.Prahy a rozvoj 
komunitního života . V rámci projektu bude vytvořen prostor k mezigeneračnímu setkávání, předávání 
zkušeností a znalostí a komunikace obyvatel hl.m. Prahy, zejména osob ohrožených sociálním 
vyloučením jako jsou senioři, osoby se zdravotním postižením nebo rodiny s dětmi. Projekt řeší 
mimořádně složité postavení obyvatel zejména na území městské části Prahy 1 a přilehlých částí, 
kteří postupně ztrácejí finančně dostupné prostory pro neformální setkávání, edukační a nekomerční 
činnost a jsou ohrožení sociálním vyloučením. 

Místní obyvatelé Prahy 1, zejména pak osoby ohrožené sociálním vyloučením, postrádají 
platformu pro realizaci vlastních aktivit, zvyšování vlastní informovanosti a konec konců se zcela 
vytratily prvky mezigeneračního soužití. Je tedy důležité, aby i několik málo organizací s aktivním 
životem bylo zachováno a saturovaly tak potřeby místních obyvatel a obyvatel sousedících městských 
částí v dojezdové trase do 30 cca minut (Praha 2, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8). Vítaní jsou 
obyvatelé i z jiných částí hl. m. Prahy, kteří mají na centrální oblast Prahy  vzpomínky  či jiné 
vazby(např. zde bydleli, studovali nebo pracovali).Projekt řeší základní problém komunity a to je 
podpora a vytváření, resp. znovu vytváření běžných lidských vazeb z mezigeneračního hlediska. 
Současně vytváření platformu pro realizaci aktivizačních a volnočasových činností pro seniory, osoby 
se zdravotním postižením a rodin s dětmi v tíživé situaci. 

 
Cílem nabídky širokého spektra aktivit je prevence sociálního vyloučení osob ohrožených 

sociálním vyloučením a zapojování osob sociálně vyloučených do života místní komunity. 
Založení KKC v Rybné ulici přispěje k aktivnějšímu zapojení rodin do života komunity a ke zvýšení 
povědomí o životě ostatních obyvatel. Dojde ke vzájemnému poznání problémů, které každodenně 
zažívají obyvatelé Prahy a seznámí se s možnostmi, které jim jsou nabízeny ostatními aktéry v místě 
realizace projektu. Vzhledem k řešené problematice, zejména s ohledem na složení CS, budou 
nabízeny aktivity, které osloví veřejnost ve všech věkových skupinách. 
 
 Činnost KKC bude realizována v několika úrovních - a to jako vzdělávací, osvětový a 
poradenský program, uskuteční se tematické workshopy a kreativní dílny, opomenut nebude také 
sociálně kulturní činnost. Uskuteční se skupinová setkání i individuální konzultace. Tematická setkání 
se uskuteční např. na téma historie Prahy, psychologie dnešní doby, základní rady jak se uplatnit na 
trhu práce. Dále budou založeny Kluby pro rodiče as dětmi, Klub seniorů, Klub deskových her. 
Plánujeme výstavy fotografií nebo rukodělných výrobků. Uskuteční se tematická setkání dětí a rodičů 
a prarodičů. Založena bude komunitní knihovna. 
 
Příjemcem podpory je Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním postižení a 
seniory, o.p.s., IČO 28230779. 
 
Pokračujte prosím na webové stránky projektu www.kcrybna.cz 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 1.3.2017 

http://www.kcrybna.cz/

