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Formulár príkladov dobrej praxe b)
Názov projektu
Miestna občianska poriadková služba v obci Doľany
Názov operačného programu

Ľudské zdroje
Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu
OPLZ-PO5-2017-1, 312051J705
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)

Obec Doľany/ Levoča/ Prešovský kraj
Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie
projektu: ddmmrrrr – ddmmrrrr)

01.12. 2017 - 30. 11. 2020
Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého
nenávratného finančného príspevku)

Celkové náklady: 110 821,00 EUR Výška poskytnutého NFP: 95 765,05 EUR
Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby
pre projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka)
Obec Doľany, 053 02 Doľany č. 2,
Štefan kamenický – starosta obce
053/4699018, 0917 469 612
ou.dolany@levonetmail.sk
www.obecdolany.sk
Ciele projektu (uveďte kľúčové slová)
Cieľom Projektu je zrealizovanie hlavných Aktivít Projektu z vecného a časového hľadiska ako aj z hľadiska
ostatných podmienok v súlade s Prílohou č. 2 Predmet podpory NFP a v tej
súvislosti aj naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory NFP,
a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa.
Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)




príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít
zamestnanci / zamestnankyne štátnej správy a samosprávy
s marginalizovanými rómskymi komunitami

Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)
1. Ciele

pracujúcich
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Hlavný cieľ projektu: Podporiť integráciu marginalizovanej rómskej komunity a zabezpečiť
komplexné poskytovanie miestnej poriadkovej služby v obci Doľany.
Špecifické ciele projektu:
1. Využiť nástroj miestnej občianskej poriadkovej služby na podporu komunitného
života, zníženie páchania protispoločenského konania a na udržanie verejného
poriadku v obci Doľany
2. Zvýšiť bezpečnosť, ochranu majetku a verejného poriadku v obci Doľany, vyvolať a
podporovať zmeny v prostredí MRK
3. Zvýšiť zamestnanosť príslušníkov MRK z obce Doľany
2. Plánované aktivity (max. 15 riadkov)
Projekt bol realizovaný v rámci jednej hlavnej aktivity a to
Hlavná aktivita: Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby
v obciach s prítomnosťou MRK.
Typ aktivity: Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach
s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK
(t.j. TSP, komunitné pracovníci/pracovníčky v oblasti sociálnych služieb)
Začiatok realizácie hlavných aktivít bol v mesiaci december 2017 po plánovanom
podpise pracovnej zmluvy. Koniec realizácie hlavnej aktivity projektu bol podľa Zmluvy
v mesiaci november 2020. Dĺžka trvania hlavných aktivít projektu bola 36 mesiacov.
3. Výstupy/výsledky: kvalitatívne a kvantitatívne (vo forme merateľných
ukazovateľov)

- výrazná spolupráca v oblasti podpory dochádzky do školy u školopovinných detí
- zníženie páchania sociálno – patologických javov medzi obyvateľmi MRK
- spolupráca pri spoluorganizovaných podujatiach v obci
- spolupráca v oblasti ochrany zdravia a života obyvateľov MRK – najmä v období pandémie
- zlepšenie komunikácie a spolupráce s občanmi MRK
4. Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu)
- zníženie záškoláctva školopovinných detí
- zníženie páchania protispoločenského konania v časti obce, kde žijú obyvatelia MRK
- zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich
aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie
Fakultatívne položky:
1. Problémy zistené pri aplikácii
- počiatočné nerešpektovanie členov MOPS zo strany MRK
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

Informačný článok na webstránke obce: www.obecdolany.sk
-

na úradnej tabuli obce

