Obec Batizovce sa zapojila do výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako
sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Ľudské zdroje, OPĽZ-PO5-2018-1. Výzva je
zameraná na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním
miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK. Obec Batizovce vo výzve
uspela a od 1.7.2019 začala s realizáciou aktivít projektu.
Názov projektu:

Miestna občianska poriadková služba v obci Batizovce

Kód projektu v ITMS2014+:

312051S380

Kód výzvy:

OPĽZ-PO5-2018-1

Typ projektu:

Dopytovo – orientovaný

Operačný program:

Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom:

Európsky sociálny fond

Poskytovateľ:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v
zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Prijímateľ:

Obec Batizovce

Prioritná os:

5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ:

5.1.2. Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť
marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Celkové oprávnené výdavky
projektu:

123 453,68 €

Výška NFP:

117 281,00 €

Trvanie projektu:

7/2019-6/2021

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje.

Cieľ projektu:
Špecifickými cieľmi projektu sú poskytovaním miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS)
v obci Batizovce posilniť miestny aktivizmus, podporiť komunitný rozvoj, znížiť protispoločenskú
činnosť, udržiavať verejný poriadok (rušenie kľudu, eliminácia kriminality prostredníctvom
preventívneho hliadkovania problémových lokalít), zvýšenie kvality životného prostredia v lokalitách,
v ktorých žijú obyvatelia MRK. Cieľ projektu je v súlade s globálnym cieľom OP ĽZ, so špecifickým
cieľom 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných
komunít, predovšetkým Rómov, prioritnej osi 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít,
vybraným tematickým cieľom 9 - Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek
diskriminácii a investičnou prioritou 5.1 Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít
ako sú Romovia.
Hlavné oblasti poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby
- ochrana maloletých a mladistvých osôb v spolupráci s PZ SR/obecnou políciou,
- podpora dochádzky do školy u maloletých osôb,
- ochrana životného prostredia,
- ochrana majetku,
- ochrana zdravia a života,
- riešenie udalostí medzi MRK a väčšinovým obyvateľstvom v spolupráci s PZ SR/obecnou políciou,
- nahlasovanie podozrení na nelegálny odber elektrickej energie,
- spoluorganizovanie podujatí v obci.
V rámci projektu bolo zamestnaných 5 osôb na dobu 24 mesiacov. Členovia MOPS sú vybavení
reflexnou vestou s označením Poriadková hliadka, preukazom člena MOPS, baterkou a zastavovacím
terčom. Členovia MOPS budú počas svojej činnosti spolupracovať s PZ SR a budú koordinovaní
obecným úradom.
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