Sprostredkovateľský orgán Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky konajúci v mene riadiaceho orgánu Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, rozhodlo dňa 21.3.2019 o schválení žiadosti o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku pre Obec Fričovce, IČO:00327026, so sídlom 082 37 Fričovce č. 34 na projekt:

Miestna občianska poriadková služba v obci Fričovce.
Kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1
Kód žiadosti o NFP: NFP312050S170
Výška nenávratného finančného príspevku maximálne: 93.824,79 Eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli
schválené vo výške 98.762,94 Eur

Hlavné ciele projektu:
1. Riešenie bezpečnosti a poriadku priamo v obci Fričovce
2. Aktívna spolupráca s políciou, obecným úradom, školami a obyvateľmi MRK

Špecifické ciele projektu:
1. Integrácia cieľovej skupiny t.j. príslušníci a obyvatelia MRK na trh práce
2. Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov
Predpokladané výsledky projektu:
1. Pozitívny príklad úspešných jednotlivcov – motivácia ostatných členov MRK
2. Rekvalifikácia osôb vykonávajúcich MOPS
3. Efektívne riešenie každodenných problémov v obci
4. Zvýšenie osobnej bezpečnosti obyvateľov
Obec Fričovce v rámci projektu „Miestna občianska poriadková služba v obci Fričovce(MOPS)“ vytvorí 4 člennú miestnu občiansku poriadkovú službu
na plný úväzok s pôsobnosťou na území obce Fričovce. Cieľovou skupinou sú príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskej komunity. Úlohou
členov MOPS bude podporovať komplexné poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby a to aktívnou účasťou, asertívnym zasahovaním,
vyjednávaním, vlastným príkladom a osobnou aktívnou účasťou ovplyvňovať komunitu v daných lokalitách k zlepšovaniu svojho vlastného života,
k dodržiavaniu verejného poriadku, nepoškodzovaniu a ochrane svojho majetku i majetku druhých. Členovia MOPS budú príslušníkov komunít podnecovať
k ochrane životného prostredia a nevytváraniu čiernych skládok odpadu. MOPS bude zabezpečovať aj bezpečnosť školopovinných detí, hlavne počas ich
odchodu do a zo školy, zabezpečovaním ich bezpečného prechodu cez cestu a upozorňovaním detí na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky,
predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu, čím ich budú vychovávať a učiť deti určitým pravidlám. Členovia MOPS
vybavení potrebnými pracovnými pomôckami ( menovka,rovnošata, baterka, ai.) budú predchádzať vzniku deviantného správania v rómskej komunite
upozorňovaním príslušníkov MRK na negatívne dôsledky takejto činnosti, budú tiež monitorovať miesta, kde je predpoklad združovania sa osôb so sklonom
k deviantnému správaniu a kriminalite a v prípade potreby budú kontaktovať a budú nápomocní Policajnému zboru SR.
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