Projekt

Komunitní centrum Sázava
je spolufinancován Evropskou unii

Stručný popis projektu:
Projekt Komunitní centrum Sázava je projektem, kdy prostřednictvím výstavby centra v
půdních prostorách č.p. 13 v Sázavě vznikne infrastruktura pro poskytování služeb primární
prevence, které mají komunitní charakter, čímž dojde k lepšímu sociálnímu začleňování
cílových skupin projektu a dále dojde ke zvýšení uplatnitelnosti těchto cílových skupin na
trhu práce. Zároveň dojde ke zlepšení podmínek pro upevňování komunitního života jak v
obci Sázava, tak i v ostatních obcích MAS Lanškrounsko.
Cíle projektu:
Cílem projektu je řešení problému omezených možností komunitního života jak v obci
Sázava, tak i v ostatních obcích regionu MAS Lanškrounsko z pohledu využití komunitní
práce jako nástroje primární prevence k sociálnímu začleňování cílových skupin projektu tedy
osob sociálně vyloučených, ohrožených sociálním vyloučením nebo osob se zdravotním
postižením..
Přímým cílem projektu je vytvoření materiálně a technicky vhodného prostoru pro:
- veřejná projednávání s ambicí setkávání obyvatel komunity (lokality) a sousedů, případně
ostatních obyvatel obce s cílem snížení předsudků a sbližování kultur;
- vznik jádrových skupin za cílem nastartování komunitní práce;
- realizaci volnočasových aktivit, kulturních a zájmových akcí vyplývajících z tradic a zvyků
dané komunity či krajové oblasti;
- realizaci aktivit s cílem zplnomocnění motivovaných obyvatel komunity a získávání
kompetencí pro vyjednávání a řešení běžných životních problémů a situací s ohledem na
prvek podpory sociální integrace a uplatnění na trhu práce.
Současně komunitní centrum v Sázavě vytvoří prostor pro řešení krizových situací
jednotlivců jako první kontakt pro navázání dalších sociálních a jiných služeb.
Projekt přispěje k naplňování SC 2.1. IROP a to dobudováním infrastruktury pro poskytování
služeb primární prevence, které mají komunitní charakter čímž dojde k lepšímu sociálnímu

začleňování osob sociálně vyloučených, osob ohrožených sociálním vyloučením a osob se
zdravotním postižením a dále dojde ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.

Výsledky projektu:
Výsledkem projektu je rekonstruovaný půdní prostor v objektu č.p.13 v Sázavě s umístěním a
provozem komunitního centra s okamžitou kapacitou deset osob.

