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Opis projektu:
Predmetom projektu „Zlepšenie technickej infraštruktúry pre MRK v obci Košické Olšany“ je
rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavby nového chodníka pre zabezpečenie lepšieho
prístupu obyvateľov MRK k občianskej vybavenosti – materská škola, obecný úrad
a komunitné centrum.
Hlavným cieľom projektu je podpora zlepšenia technickej infraštruktúry pre lokalitu
separovanej rómskej osady v obci Košické Oľšany, kde žije 380 obyvateľov MRK. Projekt je
v súlade s globálnym cieľom OP ĽZ a zlepšovaním technickej vybavenosti územia, podporuje
fyzickú, ekonomickú a sociálnu regeneráciu MRK vo vidieckych oblastiach.
Špecifické ciele projektu:
1. Zlepšiť dostupnosť a prístup obyvateľov separovanej osady MRK
vybavenosti – materská škola, obecný úrad a komunitné centrum.

k občianskej

2. Zabezpečiť rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam
bývania, 3. Vyvolať a podporovať pozitívne zmeny v prostredí MRK jednak zlepšením
dostupnosti k verejným službám, ale aj osvetovou a edukačnou činnosťou a každodennou
prácou s príslušníkmi MRK, formou svojpomoci, motivácie a pozitívnych príkladov.
4. Zvýšiť zamestnanosť príslušníkov MRK z obce Hlavnou aktivitou projektu je dobudovanie
základnej technickej infraštruktúry pre MRK v obci Košické Oľšany.
Predmetom hlavnej aktivity je rekonštrukcia pozemných komunikácií pre motorové vozidlá
v celkovej dĺžke 964,5 m a vybudovanie nového chodníka pre peších v celkovej dĺžke 209 m.
Realizáciou projektu dôjde k naplneniu merateľného ukazovateľa projektu: P0262 - Počet
obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom
vybudovania/dobudovania pozemných komunikácii – 380 osôb.
Výstupom realizovaných aktivít projektu bude zabezpečenie spojenia rómskeho osídlenia s
infraštruktúrou obce (pozemnou komunikáciou) vedúcou k verejným inštitúciám a službám,
a to MŠ, obecný úrad a komunitné centrum. Projekt spolu s ďalšími realizovanými a
pripravovanými aktivitami obce (najmä terénna sociálna práca, vybudovanie komunitného

centra a projekt MOPS) prispeje k degetoizácii lokality, ktorej hrozí rast koncentrácie
obyvateľov s najnižším sociálnym statusom v obci. Dopadom projektu bude podpora integrácie
osôb ohrozených sociálnym vylúčením, ako aj vyvolanie zmeny a jej podpora v rámci
spoločenstva. Úspešná realizácia projektu prispeje k rozvoju odľahlých regiónov, k zníženiu
regionálnych rozdielov a podpore sociálnej inklúzie so zreteľom na marginalizované rómske
komunity.
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci operačného programu Ľudské zdroje“
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