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Záverečná správa:
Mesto Tisovec realizovalo projekt s názvom „Tvorba komunitných aktivít
ochranou rodín, budovaním občianskeho poriadku a životného prostredia
MRK v meste Tisovec“, ktorý bol podporený z Európskeho sociálneho
fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
s prijatou výškou nenávratného finančného príspevku 17 257,85 Eur.
Mesto Tisovec sa nachádza 37 km od okresného mesta Rimavská Sobota
a má vysokú nezamestnanosť. Z celkového počtu 4 195 obyvateľov má
rómska populácia v meste a spádovom okolí necelé 10 % zastúpenie
(takmer 400 Rómov) a ich počet, najmä z dôvodu migrácie z okolitých
krajov narastá. Nezamestnanosť u príslušníkov MRK je až na úrovni 95 %
bez možnosti získať pracovnú pozíciu na trhu práce, čo je spôsobené
nepriaznivou ekonomickou situáciou, nízkou úrovňou kvalifikácie
a absenciou pracovných zručností. V dôsledku nízkej vzdelanostnej a
sociálnej úrovne pretrváva medzi Rómami v meste dlhodobá až trvalá
nezamestnanosť. Rómska komunita žijúca v meste je vyčlenená
zo spoločenského života. Členovia MRK kedysi pracovali v priemysle,
hlavne manuálne, pričom veľká časť zo súčasných členov MRK, hlavne

mladých, ešte nikdy nepracovala. Uvedená skupina stratila, respektíve
mladšia generácia nemala možnosť nadobudnúť pracovné návyky.
Aktivitami projektu sa vytvorili dva pracovné miesta (dvaja členovia
občianskej hliadky, z toho jeden člen je priamo z cieľovej skupiny
projektu), ktoré zlepšili možnosti na zapojenie sa MRK v meste
do projektu. Realizáciou projektu sa v konečnom dôsledku skvalitnila
komunitná
práca
pre
375
členov
MRK,
ekonomika
a
starostlivosť domácnosti, tvorba kultúrneho a spoločenského prostredia
so zapojením 21 členov MRK z mesta Tisovec a mestskej časti Rimavská
Píla. Prostredníctvom zvýšenia osvety, teoretických vedomostí
a inovatívnymi prístupmi v oblasti spoločenských aktivít pre túto cieľovú
skupinu sa zvýšila ich sociálna inklúzia a kvalita života. Prostredníctvom
aktivít mesta Tisovec vo vybraných lokalitách mesta Tisovec a mestskej
časti Rimavská Píla sa eliminujú negatívne vplyvy, posilní prevencia
a zabezpečí rast v tvorbe zdravej spoločnosti so stálym ekonomickým
zázemím a pestrou kultúrou spoločenského života.

