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Stručný popis projektu: 

Předmětem projektu je vybudování komunitního centra pro účely realizace vzdělávacích, sportovních 

a volnočasových aktivit v obci Zvole, a dále za účelem zajištění místní dostupnosti sociálních služeb.  

 

Cíle projektu: 

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti služeb, které zlepší sociální situaci jednotlivců a 

komunity jako celku, zvýší kvalitu života v obci Zvole a jejím nejbližším okolí, a to prostřednictvím 

vybudování zázemí komunitního centra pro setkávání členů komunity za účelem realizace sociálních, 

vzdělávacích, kulturních a zájmových aktivit vyplývajících z tradic a zvyků krajové oblasti. Cílem 

vybudování komunitního centra je zlepšení sociální situace komunity i jednotlivých obyvatel žijících 

v obcích Zvole, Rájec, Jestřebí (Pobučí), Lukavice (Vlachov, Slavoňov), Bohuslavice a Dubicko. 

Dosažení cíle projektu bude zabezpečeno vybudováním technicky vhodného prostoru pro veřejná 

setkávání obyvatel komunity s cílem snížit sociální propad mezi lidmi, kteří se ocitli v nepříznivé 



sociální situaci a běžnými obyvateli. Dosažení cíle bude rovněž zajištěno prostřednictvím poskytování 

sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

poskytovaných obyvatelům obcí dotčených realizací projektu, kteří jsou nebo se ocitnou v nepříznivé 

sociální situaci a jsou ohroženi sociálním vyloučením. 

 

Výsledky projektu: 

Realizací projektu „Komunitní centrum Zvole“ vzniklo zcela nové zařízení pro konání vzdělávacích, 

volnočasových a sportovních aktivit, místo pro vzájemné setkávání členů komunity a zázemí pro 

poskytování ambulantních a terénních služeb za účelem sociální inkluze osob sociálně vyloučených a 

osob ohrožených sociálním vyloučením včetně dětí a mládeže. 

 

 

 

 

 


