Mesto Hanušovce nad Topľou
realizuje projekt

"Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou"

Mesto Hanušovce nad Topľou od januára 2018 zahájilo realizáciu projektu s názvom „Miestne občianske
poriadkové služby Hanušovce nad Topľou“ kód ITMS2014+:312051J294 podporeného v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje, v rámci prioritnej osi 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít. Konkrétnym cieľom tohto
projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým
Rómov. Celkové schválené výdavky projektu predstavujú sumu 126 006,75 €. Z toho nenávratný finančný príspevok je
95% vo výške 119 706,41 €. Projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom (85%) a štátnym rozpočtom
(10%). Mesto sa na financovaní podieľa minimálne 5%-ami z vlastných zdrojov. Poskytovateľom nenávratného
finančného príspevku zo štátneho rozpočtu je riadiaci orgán Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení
Ministerstvom vnútra SR. Hlavnou aktivitou projektu je podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej
poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“).
Projekt sa realizuje na území mesta Hanušovce nad Topľou a je zameraný na príslušníkov a obyvateľov MRK
i zamestnancov štátnej správy a samosprávy pracujúcich s marginalizovanými rómskymi komunitami.
Zahŕňa financovanie miezd členov miestnych občianskych poriadkových služieb, ich vybavenia a paušálnych výdavkov.
Mesto výberovým konaním obsadilo päť pracovných miest členov miestnej občianskej poriadkovej služby
(ďalej len „MOPS“) vybraných priamo z radu osôb ohrozených sociálnym vylúčením, ktorí boli odborne zaškolení.
Základnými úlohami MOPS sú: monitorovanie a zabezpečenie bezpečnosti detí na priechodoch na hlavných cestách
počas ich príchodu a odchodu do školy; dohliadanie na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním
a vandalizmom; upozorňovanie na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následné oznámenie
danej skutočnosti príslušnej inštitúcii; kontrolovanie pohybu a miest stretávania sa mládeže vo večerných hodinách;
upozorňovanie na zákaz vypaľovania trávy, porastov a zakladania ohňa na miestach, ktoré na to nie sú určené;
monitorovanie a nahlasovanie prípadov nelegálnych skládok; monitorovanie a predchádzanie vzniku konfliktu v rámci
MRK aj väčšinového obyvateľstva; byť účastný a nápomocný pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových
podujatí mesta; byť nápomocný hliadke Policajného zboru SR; dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v meste.
MOPS majú zriadené priestory v Obvodnom zdravotnom stredisku na 2. poschodí (bývalé priestory MUDr.
Vargovčíka vedľa ADOS-u). Pracujú len v pracovné dni vo dvojiciach a striedajú sa v dvoch smenách s pol hodinovou
prestávkou. Ranná smena je rozdelená v čase od 7:00 do 8:00 hod. a od 12:00 do 19:00 hod., poobedňajšia smena od
14:00 – 22:00 hod. V čase školských prázdnin sú iba v poobedňajšej smene. Hliadky pracujú počas mestských kultúrnych
a športových akcií konaných len v pracovných dňoch. Výnimkou je konanie Hanušovského jarmoku.
MOPS spolupracujú so štátnymi policajnými zložkami, kamerovým systémom mesta, koordinátormi
aktivačných prác, terénnymi sociálnymi pracovníkmi, pracovníkmi komunitného centra a sociálnym oddelením mesta.
Jeden člen MOPS je koordinátor, ktorý riadi hliadky a rieši vzniknuté problémy, v prípade potreby zastupuje ostatných
členov počas ich neprítomnosti.
MOPS sa aktívne podieľa na riešení problémov v rómskej komunite. Hlavným cieľom projektu bude zníženie
páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia.
Špecifickými cieľmi projektu budú napríklad zlepšenie životnej situácie MRK, posilnenie primárnej a sekundárnej
prevencie v oblasti páchania protispoločenskej a protiprávnej (nielen trestnej) činnosti, zníženie páchania sociálnopatologických javov, zvyšovanie úrovne ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v meste Hanušovce nad Topľou a
posilnenie miestneho aktivizmu v oblasti ochrany majetku, života a zdravia príslušníkov MRK. Prostredníctvom projektu
sa má posilniť miestny aktivizmus, podporiť komunitný rozvoj, znížiť páchanie protispoločenských konaní, udržiavať
verejný poriadok a štandardná kvalita životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK.

Aktivity projektu sa budú realizovať po dobu 36 mesiacov. Plánované ukončenie realizácie aktivít projektu je v
mesiaci december 2020.
Prínosom projektu má byť taktiež eliminácia negatívnych javov v meste ako napríklad čierne skládky,
neporiadok na verejných priestranstvách, narúšanie nočného pokoja, vypaľovanie trávy, záškoláctvo a podobne.
Realizácia projektu prispeje taktiež k zlepšeniu bezpečnosti na miestnych komunikáciách. Projekt má aktivizovať MRK
pri riešení vlastných problémov a ich sociálnu inklúziu teda začlenenie do majoritnej spoločnosti.
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