
     

 
Názov projektu:  

 

 Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK v Trnave zriadením 
miestnej občianskej poriadkovej služby 

 
 

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

www.esf.gov.sk  
 

Operačný program:                Ľudské zdroje 

Prioritná os: 5 – Integrácia marginalizovaných rómskych 
komunít 

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, 
zamestnateľnosť   a zamestnanosť 
marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov 

Obdobie realizácie:                24 mesiacov  (predpokladaný termín 
ukončenia06/2021)  

Celkové oprávnené výdavky projektu: 43 529,47 EUR 

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok 
v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP: 

41 353,- EUR (95 % z celkových oprávnených 
výdavkov, poskytnutý zo zdrojov ERDF a ESF) 

Vlastné zdroje mesta v zmysle zmluvy 
o poskytnutí NFP: 

2 176,47 EUR (5 % z celkových oprávnených 
výdavkov) 

 

Cieľ projektu: 

- Cieľom projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť 
marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov. 

- Projekt má za cieľ posilňovať miestny aktivizmus, podporovať komunitný rozvoj, udržiavať 
štandardnú kvalitu života a životného prostredia v lokalite. Miestna občianska poriadková 
služba bude poskytovať sociálne a asistenčné služby predovšetkým vo vzťahu k rómskej 
komunite. 

 

Popis projektu: 

Mesto Trnava podporuje vznik a činnosť miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), ktorá 
by svoje aktivity zamerala hlavne na mestskú časť Trnava - juh s vysokou koncentráciou 
príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity (MRK) a rodín zo sociálne znevýhodneného 
prostredia. V záujme snahy o sociálno-ekonomickú integráciu príslušníkov MRK budú príslušníci 
hliadky vyberaní prioritne z radov tejto komunity s cieľom zvýšiť ich zamestnateľnosť, 
zamestnanosť, finančnú a komplexnú gramotnosť. 

MOPS bude poskytovať sociálne a asistenčné služby vo vzťahu k rómskej komunite. Má za cieľ 
posilňovať miestny aktivizmus, podporovať komunitný rozvoj, udržiavať štandardnú kvalitu života 
a životného prostredia v lokalite. Dvaja príslušníci hliadky sa zamerajú predovšetkým na ochranu 
verejného poriadku, súkromného a verejného majetku, prevenciu a ochranu pred negatívnymi 
javmi u detí a mládeže, ochranu životného prostredia, bezpečnosť detí a chodcov pri školách, 
poskytnú súčinnosť mestskej polícii a PZ SR, vzdelávacím organizáciám v lokalite.  

Činnosť MOPS bude mať okrem pozitívneho dopadu na MRK pozitívny dopad aj na širšiu 
verejnosť a smeruje k vzájomnej senzibilizácii minoritnej a majoritnej verejnosti tým, že zlepší život 
všetkých obyvateľov v dotknutej lokalite. 

http://www.esf.gov.sk/

