Príloha č. 1 Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF

Formulár príkladov dobrej praxe a)
Názov projektu
Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou
Názov operačného programu
Ľudské zdroje
Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu
OPLZ-PO5-2017-1, NFP312051J294
Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa
5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít,
5.1 Sociálno - ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia,
5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných
komunít, predovšetkým Rómov
Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)
Hanušovce nad Topľou/Vranov nad Topľou/ Prešovský samosprávny kraj
Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie
projektu: ddmmrrrr – ddmmrrrr)
01012018 - 31122020
Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého
nenávratného finančného príspevku)
126 006,75 Eur a 119 706,41 Eur
Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej
osoby pre projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka)
Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou,
Štefan Straka, 0902 970 860, tel.: 057/488 38 90, fax:057/445 22 58
e-mail:sekretariat@hanusovce.sk, http://www.hanusovce.sk/
Ciele projektu (uveďte kľúčové slová)
Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s
prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí
MRK.
Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)
1.príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít
2.zamestnanci samosprávy pracujúci s marginalizovanými rómskymi komunitami
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Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)
1. Ciele
Sú v súlade so špecifickým cieľom OP ĽZ, ktorým je zvýšenie finančnej gramotnosti,
zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.
Medzi ďalšie ciele projektu patria: posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného
rozvoja, zníženie páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a
štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia
marginalizovaných rómskych komunít. MOPS sa bude aktívne podieľať na riešení
problémov v rómskej komunite a bude spolupracovať so štátnymi policajnými zložkami.
Členovia MOPS budú poskytovať svoje služby vo viacerých oblastiach. Ide napríklad o
ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochranu verejného poriadku a majetku,
ochranu životného prostredia či prevenciu konfliktu medzi menšinou a väčšinou.
2.

Plánované aktivity (max. 15 riadkov)

Hlavná aktivita - Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej
služby v obciach s prítomnosťou MRK
Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové
stránky alebo iné plánované aktivity
http://www.hanusovce.sk/, úradná tabuľa mesta

