Obec Šiatorská Bukovinka
Šiatorská Bukovinka 41, 985 58 Radzovce

Tlačová správa o realizácii projektu a jeho výsledkoch
Názov projektu:
Tvorba komunitných aktivít, posilňovanie rodín a životného prostredia MRK v obci
Šiatorská Bukovinka
Názov Operačného programu:
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Kód výzvy a ITMS kód projektu:
OP ZaSI - FSR - 2012/2.1/02, 27120130653
Časový rámec realizácie projektu:
03.10.2014 – 30.09.2015
Rozpočet projektu (náklady na projekt a výška poskytnutého finančného príspevku):
42 832,80 €
40 691,16 €
Ciele projektu:
Rozvoj MRK v obci Šiatorská Bukovinka osvetou, komunitnými aktivitami a budovaním
životného prostredia v blízkosti ich obydlí.
Zvyšovanie kvality komunitného života osvetou a vzdelávaním v oblasti starostlivosti
o rodinu, ochrany a budovania životného prostredia v prostredí MRK.
Zvýšenie zodpovedností za zverené životné prostredie v blízkosti obydlí MRK pracovnými
aktivitami ich členov v oblasti budovania a ochrany ich prostredia.
Cieľové skupiny:
Počet cieľových skupín zahrnutých do projektu priamo - 15
 Celkový počet zamestnaných v projekte – 3 osoby
o Počet členov MRK z obce Šiatorská Bukovinka, zamestnaní ako pracovníci
pre ochranu a budovanie životného prostredia v blízkosti obydlí MRK – 2
osoby (2x pracovná zmluva – 2x obec Šiatorská Bukovinka),
o Inak znevýhodnený UoZ z obce Šiatorská Bukovinka, zamestnaný ako pracovník zabezpečovacích a organizačných aktivít – 1 osoba (1x pracovná
zmluva)
 Počet členov MRK z obce Šiatorská Bukovinka, ktorí sa podieľali na aktivitách projektu – 12 osôb podieľajúcich sa na príprave a realizácii komunitných a projektových
aktivít v prostredí ich bývania.
Ostatné nepriame cieľové skupiny pre užívanie výsledkov projektu v počte 30.

Obec Šiatorská Bukovinka
Šiatorská Bukovinka 41, 985 58 Radzovce

Aktivity:
Aktivita č. 1 - Výber cieľovej skupiny, prijatie zamestnancov a verejné obstarávanie – výber
3 zamestnancov do projektu, hlavne z radov miestnych členov MRK obci Šiatorská
Bukovinka, kurz BOZP
Aktivita č. 2 - Vzdelávacie, osvetové a zabezpečovacie aktivity - v rámci aktivizácie
komunity sa 12 členov MRK zúčastňovalo vzdelávacích a osvetových aktivít, 1 zamestnanec
zabezpečoval výkon aktivít v teréne
Aktivita č. 3 - Výkon prác v oblasti obnovy a budovania životného prostredia v blízkosti
obydlí MRK – zamestnávanie 2 zamestnancov a 12 členov MRK, ktorí zabezpečovali práce
na zlepšenie životného prostredia v okolí MRK.
Podporné aktivity:
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť
Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory):
Počet osídlení MRK, v ktorých boli realizované aktivity komunitného charakteru - 1
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži - 8
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu - 17
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy - 9
Počet osôb vyškolených v projekte - 14
Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu – 14
Počet novovytvorených pracovných miest - 3
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK - 2
Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie
projektu - 3
Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu):
Trvalá udržateľnosť sa prejaví v zmene správania sa cieľovej skupiny a zvýšení
spoločenského povedomia pri zlepšovaní kvality života MRK v rôznych oblastiach života.

