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Názov projektu
Občianske hliadky v prostredí MRK vo Fiľakove
Názov Operačného programu
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Kód výzvy a ITMS kód projektu
OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02
Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity
Prioritná os 2 – Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie : 2.1 Podpora SI osôb ohrozených
soc. vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s
osobitným zreteľom na MRK.
Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)
Mesto Fiľakovo
Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu:
02102014 – 30092015)

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného
finančného príspevku)
Celkové náklady projektu : 81 608, 92 EUR, výška NFP : 77 528,47 EUR
Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre
projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka)
Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 98601 Fiľakovo. Kontaktná osoba pre projekt : JUDr.
Norbert Gecso, tel : 047/4381001, fax : 047/4381001, e- mail :
norbert.gecso@filakovo.sk, www.filakovo.sk
Ciele projektu (uveďte kľúčové slová)
Podpora soc. inklúzie prostredníctvom tvorby nových pracovných miest pre osoby z MRK
a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)
Uchádzači o zamestnanie. Marginalizované rómske komunity
Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)
Obligatórne položky:
1. Ciele
- Využitie nástroja OH v meste Fiľakovo
- Zlepšenie komunikácie a spolupráce s obyvateľmi MRK
- Podpora komunitného rozvoja
- Zvýšenie úrovne ochrany verejného poriadku
2. Aktivity (max. 15 riadkov)
- Vytvorenie OH vo Fiľakove
- Vytvorenie 8 pracovných miest pre osoby cieľovej skupiny
- Vyškolenie členov OH
- Zabezpečenie vybavenia členov OH
- Vybavenie kancelárie OH
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Prijímateľ vyplní najneskôr do 1 mesiaca pred ukončením realizácie projektu.

-

3. Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory)
Zníženie páchania sociálno – patologických javov medzi obyvateľmi MRK
Zvýšenie úrovne ochrany verejného poriadku v meste
Zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi PZ SR, mestskou políciou a samosprávou
Zvýšenie dôvery občanov MRK v OH
Zjavné zlepšenie komunikácie a spolupráce s občanmi MRK

4. Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu)
- Posilnenie primárnej a sekundárnej prevencie v oblasti páchania protispoločenskej a
protiprávnej činnosti, a to nielen trestnej
- Udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia hlavne v
lokalitách mesta, kde žijú občania MRK
- Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie
ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie
- Skvalitnenie sociálneho dialógu medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom v meste
Fiľakovo
Fakultatívne položky:
1. Problémy zistené pri aplikácii
- Počiatočná nedôvera občanov MRK voči členom OH, ktorá však časom úplne pominula
2.

Prenositeľnosť (odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe, odporúčania
pre použitie príkladov dobrej praxe v iných podmienkach)

Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné
aktivity
Tri informačné tabule formátu A2, rozmiestnené po meste Fiľakovo, zverejnené články o
činnosti OH prostredníctvom mesačníka Fiľakovské zvesti, ďalej na webovej stránke
mesta, ako aj šotov v regionálnej televízii LocAll, vysielajúcej v mestách Lučenec,
Rimavská Sobota, Fiľakovo a Tornaľa.

