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 Obec Ostrovany sa zapojila do výzvy OPLZ-PO5-2018-1 vyhlásenej Ministerstvom vnútra Slovenskej 
republiky, na predkladanie projektov zameraných na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich 
v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby, a to žiadosťou o nenávratný finančný 
príspevok pod názvom „Miestna občianska poriadková služba v obci Ostrovany“  v rámci Operačného 
programu Ľudské zdroje, Prioritná os 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít, Investičná priorita 5.1 
Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia, Špecifický cieľ 5.1.2 Zvýšiť 
finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov. 

 Hlavným cieľom projektu „Miestna občianska poriadková služba v obci Ostrovany“ je podporiť 
sociálno-ekonomickú integráciu marginalizovanej rómskej komunity prostredníctvom služieb miestnej občianskej 
poriadkovej služby v obci Ostrovany. Projekt poskytne zamestnanie 10 členom miestnej občianskej poriadkovej 
služby po dobu 2 rokov (24 mesiacov), pričom všetci členovia sú z marginalizovanej rómskej komunity. Cieľovou 
skupinou projektu sú príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít a zamestnanci/zamestnankyne 
štátnej správy a samosprávy pracujúci s marginalizovanými rómskymi komunitami v obci Ostrovany. Výsledkom 
projektu bude zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti v prostredí MRK, zvýšenie zamestnateľnosti obyvateľov 
MRK a zároveň zníženie páchania protispoločenského konania, udržanie verejného poriadku, zvýšenie 
bezpečnosti, ochrana majetku a verejného poriadku, podpora zmien v prostredí MRK, zlepšenie rizikového 
správania, ochrana vlastníckych práv a dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania, a tým zlepšenie 
nepriaznivej životnej situácie vylúčených skupín obyvateľstva vyplývajúcej z ich sociálneho vylúčenia. 
 Hlavná aktivita s názvom „Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej 
služby v obciach s prítomnosťou MRK“ je vo vecnom súlade s oprávnenou aktivitou Podpora systematického 
poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie 
zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK v rámci OPĽZ, Špecifický cieľ 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, 
zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.  
Realizáciou tohto projektu budú naplnené tieto merateľné ukazovatele: 

 Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby – 10 
 Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby - 10 

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu hlavnej aktivity projektu  246 907,36 EUR. 

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške  234 561,99 EUR. 
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