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Názov projektu:

Občianske hliadky – bezpečnosť a poriadok v obci Rakúsy

Názov Operačného programu: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Kód výzvy a ITMS kód projektu: OP ZaSI-FSR-2012/2.1/02, ITMS kód projektu 27120130682
Časový rámec realizácie projektu: Od 31. 10.2014 do 30. 09.2015
Hlavný cieľ projektu:
Podporiť sociálnu inklúziu MRK v obci Rakúsy rozvojom novej služby občianskych hliadok
Čiastkové ciele projektu:
Obmedziť a odstrániť negatívne vplyvy ohrozujúce psychický, fyzický alebo sociálny vývin dieťaťa
a plnoletej fyzickej osoby najmä v prirodzenom prostredí
Obyvatelia obce žijú v dvoch osídleniach - v obci a v osade vzdialenej 2 km severne od obce.
Spolu v obci žije 2136 príslušníkov MRK, z toho v osade 1870 občanov. Osada je elektrifikovaná, má
vybudovaný verejný vodovod a kanalizáciu, čiastočné elektrické osvetlenie a asfaltovú komunikáciu.
Stredisko osobnej hygieny navštevuje v pravidelných intervaloch (2 x mesačne) detská lekárka. V
budove ZŠ s MŠ fungujú školské kluby, v budove CVČ sú formou krúžkov organizované voľnočasové
aktivity. Vzdelávanie prebieha rôzne - v obci, v osade a v prenajatých priestoroch
poľnohospodárskeho družstva v Kežmarku - denne 4 autobusmi. Na základnú školu nadväzujú
elokované triedy SOŠ s vybudovanými dielňami na praktickú výučbu základných pracovných
zručností a návykov (stavebné práce, práca s drevom, kuchár, krajčír,...).
Plánované aktivity
1. Výber, prijatie a výkon zamestnancov
Výkon činnosti člena Rómskej občianskej hliadky zahŕňa monitoring, kontrolu lokalít a prevenciu.
Členovia hliadky budú rozdelení do tímov
2. Vyškolenie a výcvik tímu občianskej hliadky
Poskytnuté špeciálne školenie v oblastiach práva a povinnosti člena rómskej občianskej hliadky,
cestnej premávke a o zmene a praktický výcvik v teréne pod dohľadom školiteľa.
3. Senzibilizačné aktivity
Senzibilizačné aktivity majú za cieľ vzájomne prepojiť komunitu - majoritné obyvateľstvo,
príslušníkov MRK, samosprávu a iné inštitúcie a vyzdvihnúť prácu členov občianskej hliadky
a polície, prevencia pred kriminálnymi činmi a zníženie patologických javov. Formou - súťaží,
prehliadok a semináre za účasti verejnosti, najmä mládeže.

