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Názov projektu: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné
centrum
Kód projektu: NFP312061C548
Cieľom projektu je integrácia marginalizovanej rómskej komunity (MRK) v obci Zámutov do sociálneho,
ekonomického a kultúrneho života obce a celkové zlepšenie životných podmienok tejto skupiny
obyvateľstva.
Špecifické ciele:
• Zlepšiť prístup miestnych ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre
• Aktivizovať ľudí z MRK k riešeniu vlastnej situácie ako aj otázok týkajúcich sa života obce
• Vytvoriť priestor pre zbližovanie majoritnej a minoritnej časti obyvateľstva
• Zamedziť a predchádzať vzniku sociálno-patologických javov
Hlavnou aktivitou projektu je rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum v obci Zámutov.
Po ukončení stavby bude objekt vybavený zariadením nevyhnutným k poskytovaniu sociálnej a
komunitnej práce.
Miestom realizácie projektu je obec Zámutov.
Cieľovou skupinou sú príslušníci MRK žijúci v obci s hlavným dôrazom na deti a mládež do 18 rokov,
matky s deťmi, ako aj najviac sociálne vylúčených dospelých.
Zriadenie KC umožní zapojiť 1634 príslušníkov MRK aktívne do sociálnej a komunitnej práce.
Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:
P0375 – Počet renovovaných zariadení sociálnej infraštruktúry - 1
P0527 – Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho
aspektu vo verejných obstarávaniach – 1
P0105 – Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov v renovovaných budovách - 23, 587
t/rok
P0698 – Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách o 85 154,38
kWh/rok.
Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu:
07/2016
Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu:
06/2018
Celková výška oprávnených výdavkov:
216 304,56 €
Výška NFP:
205 489,33 €
Operačný program Ľudské zdroje, Prioritná os 6, Opatrenie 6.1, Špecifický cieľ 6.1.3
Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvo vnútra SR
Prijímateľ: Obec Zámutov, 094 15 Zámutov 434
Typ projektu: investičný, dopytovo-orientovaný projekt
Fáza realizácie: začiatok projektu
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