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

Formulár príkladov dobrej praxe a)
Názov projektu
Občianska poriadková služba v meste Tisovec
Názov operačného programu
Ľudské zdroje
Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu
Kód Výzvy: OPĽZ-PO5-2018-1
Kód projektu: 312051S147
Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa
Prioritná os: 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Špecifický cieľ: 5.1.2. Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť
marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov
Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)
Tisovec / Rimavská Sobota / Banskobystrický samosprávny kraj
Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie
projektu: ddmmrrrr – ddmmrrrr)
01.07.2019 – 30.06.2021
Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého
nenávratného finančného príspevku)

Celkové oprávnené výdavky projektu: 73 610,20 EUR
Výška poskytnutého NFP: 69 929,69 EUR
Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej
osoby pre projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka)
Mesto Tisovec
Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 TISOVEC
Ing. Tibor Tokár – prednosta mestského úradu
0911 942 421, tibor.tokar@tisovec.com
www.tisovec.com
Ciele projektu (uveďte kľúčové slová)
Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných
komunít, predovšetkým Rómov.
Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)
marginalizované rómske komunity
zamestnanci/zamestnankyne
štátnej
správy
marginalizovanými rómskymi komunitami

a

samosprávy

pracujúcich

s
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Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)
1. Ciele
Cieľom projektu je zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby a to
prostredníctvom troch zamestnancov, ktorí budú pôsobiť prioritne v nasledovných
lokalitách:
Mesto Tisovec: ulica Jozeffyho, Partizánska, Hviezdoslavova, Podhradová, Sládkovičova
Mestská časť Rimavská Píla: ulica Cigánska osada, Vansovej, Družstevná, Hlavná,
Železničná
Prostredníctvom zriadenia občianskej poriadkovej služby sa dosiahne:
• zlepšenie životnej situácie jednotlivcov, rodín a marginalizovanej rómskej komunity v
meste Tisovec,
• obmedzenie nárastu sociálno-patologických javov,
• zvýšenie životnej úrovne obyvateľov zlepšením sociálnych a hygienických návykov,
• zvýšenie aktivity a preberaní zodpovednosti za riešenie svojej situácie,
• zvýšenie hodnoty vzdelania a zamestnania príslušníkov marginalizovanej rómskej
komunity,
• zefektívnenie dodržiavania povinnej školskej dochádzky,
• zvýšenie finančnej gramotnosti a zlepšenie hospodárenia so zverenými finančnými
prostriedkami, zvýšenie efektivity práce zamestnancov samosprávy a Mestskej polície s
príslušníkmi marginalizovanej rómskej komunity mesta.

2.

Plánované aktivity (max. 15 riadkov)

Občianska poriadková služba bude zabezpečovať najmä nasledovné činnosti:
• Monitoring a bezpečnosť detí v priestoroch školy, hlavne počas ich odchodu do školy,
zo školy a počas prestávok,
• Dohliadanie na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním
(znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus),
• Upozorňovanie na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne
oznamovanie danej skutočnosti príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti
v kompetencii,
• Kontrolu pohybu a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných
hodinách bez prítomnosti rodičov,
• Monitorovanie a predchádzanie vzniku konfliktu v rámci komunity, MRK a väčšinového
obyvateľstva
• Dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v meste.
Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové
stránky alebo iné plánované aktivity
www.tisovec.com
zabezpečenie publicity – informačná tabuľa (info plagáty)

