Názov projektu: Miestna poriadková služba v obci Hermanovce
Loga programu

Odkaz na fond:
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“,
Miesto realizácie: Obec Hermanovce
Celková výška oprávnených výdavkov (EUR): 100 805,40 EUR
Výška NFP: 95 765,13 EUR
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 5 040,27 EUR

Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Špecifický cieľ: 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť,
marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

zamestnateľnosť

a zamestnanosť

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v zastúpení
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
Prijímateľ: Obec Hermanovce, Hermanovce č. 59, 082 35

Cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Hermanovce.
Daný cieľ bude naplnený prostredníctvom hlavnej aktivity : Podpora komplexného poskytovania
miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK.

Opis projektu:

V rámci MOPS budú vytvorené 4 pracovné miesta po dobu 36 mesiacov pre osoby z MRK.
Zriadením MOPS sa v obci zníži nezamestnanosť z radov MRK aprispeje sa k zlepšeniu
sociálnych vzťahov na lokálnej úrovni. Miestne občianske poriadkové služby (ďalej len

„MOPS“) sú z globálneho hľadiska nástrojom na udržiavanie verejného poriadku a
bezpečnosti v obci, na podporu komunitného rozvoja a zníženie trestnej činnosti v rámci
protispoločenských konaní. Realizáciou projektu sa v obci vybuduje spoločenský dialóg a
vzťah medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom obce, zlepšia sa pracovné návyky u MRK,
zabezpečí sa bezpečnosť a dozor nad deťmi z/do školy, zapojenie MRK do spoločenského a
politického diania v obci Hermanovce v neposlednom rade posilnenie primárnej a
sekundárnej prevencie v oblasti páchania protispoločenskej a protiprávnej činnosti.

Aktivity projektu:
Činnosti a ciele MOPS v obci Hermanovce:
• dohľad a ochrana verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním ( znečisťovaním
spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus)
• monitorovanie a zabezpečenie bezpečnosti detí - sprevádzanie deti do školy, spolupráca s
rodičmi žiakov a zamestnancami školy pri riešení problémov -porušenie disciplíny v škole
( záškoláctvo, porušovanie školského poriadku),
• upozorňovať na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne
oznámenie danej skutočnosti príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v
kompetencii,
• kontrola pohybu a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách
bez prítomnosti rodičov ( športoviská, okrajové časti obce, verejné priestranstvá v obci),
• monitorovať a hlásiť prípadne porušenie zákazov ( zákaz vypaľovania trávy), vytváranie
nelegálnych skládok zo strany obyvateľov obce,
• monitorovanie a predchádzanie konfliktom v rámci MRK, MRK a väčšinového
obyvateľstva, • dohľad nad poriadkom a bezpečnosťou v obci,
• poskytovanie asistencie rôznym inštitúciám v danej lokalite pri výkone ich činnosti priamo
v komunite (napr. plynárenské, elektrárenské, vodárenské, Slovenská pošta, Policajný zbor,
Hasičský zbor, Záchranná zdravotná služba),
• zlepšiť komunikáciu a spoluprácu medzi Policajným zborom SR, miestnou samosprávou,
pomáhajúcimi profesiami (komunitní pracovníci, terénni sociálny pracovníci, asistenti
učiteľa, a obyvateľmi MRK),

Očakávané výsledky v nadväznosti na merateľné ukazovatele:
• Obec vytvorí v rámci danej aktivity 4 pracovné miesta čím sa naplní merateľný ukazovateľ
P0885 - Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby
• hliadky MOPS budú tvorené z členov MRK žijúcich v obci - merateľný ukazovateľ P0886 Počet zamestnancov MRK poskytujúcich asistenčné služby -4

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 36 mesiacov
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 11/2020

