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Reg. č. projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001851 

 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Smíchově se stal 
úspěšným žadatelem o finanční podporu z Operačního programu Praha – 
pól růstu ČR. 
 

Projekt Vznik a provoz Komunitního centra ČCE Smíchov je realizován 
v rámci výzvy č. 47:  

Cíl projektu:  

Cílem projektu je vznik, provoz a rozvoj kulturně komunitního centra Farního 
sboru Českobratrské církve evangelické na Smíchově za účelem podpory 
sociální soudržnosti a integrace osob ohrožených sociálním vyloučením 
do místní komunity. Činnosti budou aktivizovat cílovou skupinu (CS) projektu 
a místní společenství, propojovat je, poskytovat CS finanční a právní 
poradenství a zbavovat tak Smíchov znaků vyloučené lokality. Projekt 
plánuje podpořit nejméně 160 účastníků a 100 uživatelů. 

Termín realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023 (24 měsíců) 

odkaz:  https://www.facebook.com/kpsmichov 

  

O projektu 

Projekt podpoří vznik a provoz KC. Nákupem a instalací transportních plošin pod kostelní 
lavice dojde k adaptaci sálu kostela FS ČCE Smíchov na velký multifunkční prostor, který bude 
v kombinaci s dalšími prostory v budově ideální pro provoz aktivit nového KC. Bude navýšena 
personální kapacita o komunitní a sociální pracovníky. Projekt přímo navazuje na komplement. 
proj. Vznik Komunitního centra ČCE Smíchov výzvy 46 OP PPR. 

V souladu s prioritní osou 7.3 – Podpora sociálního začleňování a 3.3 – Podpora komunitního 
života a sociálního podnikání je cílem zamezit, resp. předcházet soc. vyloučení min. 160 osob 
z CS projektu, primárně žijících v prostoru přirozeně ohraničeném ulicemi Radlická a Plzeňská. 
Naplnění cíle bude vyhodnocováno v rámci plnění indikátoru 60000 Celkový počet účastníků. 
Očekávaná hodnota ind. 67010 Využívání podpořených služeb byla stanovena na 100 osob. 

http://penizeproprahu.cz/
http://penizeproprahu.cz/
http://www.praha13.cz/Projekt-PRIMAS-Praha-13.html
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Dále si projekt klade za cíl zapojování osob CS do místní komunity a posilování místní sociální 
soudržnosti na úrovni komunity a s přesahem nad její rámec. Ve skupinových aktivitách, 
u nichž to dává smysl, bude podporována i účast nečlenů zvolených CS projektu. Tuto účast 
bude žadatel zaznamenávat jako jeden ze vstupů pro evaluační zprávu, která bude dosažení 
cílů projektu hodnotit. Dále bude míru zapojování osob CS do komunity měřit dotazníky 
pro účastníky aktivit KC, kde budu zařazeny otázky na vnímanou změnu vztahu osob z CS 
s komunitou. 

Aktivity realizované v projektu jsou vedeny s cílem zbavovat předsudků a posilovat soudržnost 
místní komunity.  

 

AKCE PROJEKTU  

Kolaudace Komunitního prostoru Smíchov 
Pro účely oslavy zahájení provozu po ukončené rekonstrukci prostor a informování veřejnosti 
bude na jaře uspořádána veřejná kolaudace. Během dne si bude možné vyzkoušet například 
workshopy žonglování, AcroYogy či pohybově-výtvarnou hernu pro rodiče a děti. Dále zde 
proběhne prezentace projektů komunitního spolku Sousedění a dalších okolních organizací 
za účelem poskytnutí přehledu komunitního života Prahy 5 návštěvníkům. Součástí programu 
bude také prohlídka prostor a obeznámení s plánovaným vývojem a současným stavem 
centra. 

Divadelní představení Perpetuum Stabile 
Během období před letními prázdninami proběhne výsledkem dlouhodobé spolupráce s KC 
‚‚otevřená zkouška‘‘ divadelního spolku Perpetuum.stabile zpracována v konceptu pohybově-
divadelní dramatizace inspirované rozhovory s lidmi z okolí, zejména pak starší generací jako 
výstup aktivity komunitního centra zvané Pamětníci. Po vystoupení následuje veřejná diskuse 
s tématem „divadelní praxe jako způsob integrace a nástroj rozvoje lokální společnosti”. 

Koncerty smíšeného sboru Punkt a Smíchovských příležitostných zpěváků 
Výstupem dlouhodobé spolupráce KC se sbory SPZ a Punkt budou v průběhu období 
realizace projektu koncerty jako doprovodný program centra. Koncerty budou plnit především 
funkci podpory života komunity a ozvláštnění programu Komunitního centra ČCE Smíchov. 
Hudba představuje v tomto případě vhodnou kulturní událost pro CS seniorů, zvlášť budou 
prostřednictvím Peer pracovníka pozvání členové místní romské komunity. 

Koncerty a jednorázové kulturně-integrační akce jako program aktivity Kavárna 
Kavárna představuje prostor, který je klientům otevřený každý všední den. Součástí jsou 
jednorázové kulturní a vzdělávací akce sloužící k integraci CS projektu, posílení komunitního 
života, komunikaci s veřejností a obohacení projektu. V rámci těchto akcí připravujeme 
neformální hudební koncerty s možností vlastního zapojení, umělecky-edukační filmový klub, 
přednášky na aktuální témata problémů ve společnosti a témata environmentální a možnost 
veřejnosti a okolní komunity zapojit se do zvelebování a zútulňování prostředí centra prací 
výtvarného, kreativního i praktického charakteru. 
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PUBLICITA PROJEKTU  
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REALIZAČNÍ TÝM 

Maroš Klačko 
Farář sboru a iniciátor projektu, studoval MatFyz a následně evangelickou teologii. Učil 
na gymnáziu v Nizozemí a farářem kostela ČCE Smíchov je od roku 2016. Účastnil se 
na projektech programů Erasmus+, Youth in Action a lokálních podpor pro rozvoj měst 
a městských částí na více místech České republiky. Kromě činností faráře se zabývá 
terapeutickými pohybově-meditačními metodami a dalšími prostředky pro uvolnění v pohybu. 
Za cíl vnímá vytváření bezpečného prostředí pro rozvoj ducha a lidské tvořivosti. 

Jordana Blažková 
Absolventka ateliéru Divadlo a výchova DIFA JAMU. Působila jako pedagog/lektor na ZUŠ, 
ZŠ i SŠ, v profesionálních divadlech, neziskových organizacích, v uprchlických i letních 
táborech, s předškolními dětmi a s důchodci. Příležitostně se věnuje vlastní umělecké tvorbě. 
Baví ji rozmanitost nově vznikajících věcí. Spolupracuje s neziskovými organizacemi 
pracujícími s migranty a učí v lesní MŠ. 

Katarzyna Kamecka 
Pochází z Wroclawi. Vystudovala kulturologii na univerzitě, na vyšší odborné škole divadlo 
a práci s lokální komunitou a dále tanec na Academy of New Dance and Contact Improvisation 
pod vedením Milana a Zuny Kozánkových. Zabývá se pohybovým divadlem, tancem 
a propojování umělecké a sociální sféry. Tvoří a vede workshopy pro různé věkové skupiny, 
pracuje s amatéry i profesionály. Realizuje umělecké projekty ve spolupráci s neziskovými 
organizacemi a umělci, je součástí organizace PlayFight. 

Johana Miriam Vorlová 
Vystudovala bakalářský obor Pastorační a sociální práce na Evangelické teologické fakultě 
UK a jejím současným magisterským oborem je Teologie, spiritualita, etika. Věnuje se práci 
s lidmi v širokém rozsahu, posilování sociálních vazeb a péči o znevýhodněné skupiny 
společnosti. 

KONTAKTY 

Maroš Klačko – farář sboru, manažer projektu 

Na Doubkové 2040/8 
150 00 Praha 5 – Smíchov 
maros.klacko@gmail.com 
+420 732 221 933 


