Obec Lastomír
Lastomír 322, 072 37 Lastomír
bola úspešná pri hodnotení projektov v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC613-2017-2, zameraná
na výstavbu nových komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít, na modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s
prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, na prestavbu objektov za účelom
zriadenia a fungovania komunitných centier.

Obec Lastomír začala s realizáciou projektu s názvom:

Zlepšenie prístupu obyvateľov obce Lastomír k sociálnej
infraštruktúre, prostredníctvom zriadenia komunitného
centra
ITMS kód projektu: 312061N599
Výška nenávratného finančného príspevku (95%): 319 037,55 €
v rámci Operačného programu: Operačný program Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít
Špecifický cieľ a Hlavný cieľ projektu: 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z
MRK k sociálnej infraštruktúre
Typ aktivity: Podpora výstavby nových KC
Hlavná aktivita realizácie projektu: Výstavba KC

Obec si stanovila započať proces degetoizácie tejto komunity a prerušiť kontinuálnu gradáciu
sociálneho vylučovania, ktorá trvá už niekoľko desaťročí. Úlohou stanovenou v rámci plánu
rozvoja obce, je vrátiť sa do počiatočného bodu, kde začali vznikať priepastné rozdiely v
prístupe k zdrojom všetkých (aj sociálnych)služieb občanov obce. Procesu rušenia
stigmatizácie a segregácie celej skupiny a jej členov by pomohlo novovybudované komunitné
centrum, ktoré by bolo nosným pilierom poskytovania sociálnych služieb v obci. Tie v
súčasnej dobe absentujú, ale obec bola úspešná pri žiadosti o zriadenie miestnej občianskej
poriadkovej služby, ktorá bude operovať a šíriť osvetu aj v prostredí MRK. MRK komunita, aj
napriek svojmu umiestneniu v rozptyle medzi majoritným obyvateľstvom, má typické znaky
väčšiny MRK komunít na Slovensku - takmer 100 % nezamestnanosť, bieda, nevzdelanosť,
úžera a z toho vyplývajúci spôsob života. Žitie "zo dňa na deň", zlé hospodárenie s
financiami, malý záujem rodičov o ďalšie štúdium svojich detí, susedské spory, závisť, čierne
skládky prevažne v okolí osídlení. Hlavne v období vyplácania sociálnych dávok je v centre
obce čulý ruch (často do neskorých nočných hodín), obyvatelia sa sťažujú, že deti a starí ľudia
nemôžu spať, nakoľko mládež a niektorí jednotlivci užívajú vo zvýšenej miere alkohol a
správajú sa hlučne, agresívne a vulgárne a obťažujú svojim správaním obyvateľov obce.
Následky plynúce z tohto divokého prístupu k životu, chce obec riešiť činnosťou práve
zriadením miestnej poriadkovej služby. Bielym miestom, ale ostáva prevencia týchto
sociálno-patologických javov. Tu sa otvára priestor pre činnosť komunitného centra.

Stanovenou cieľovou skupinou projektu je prevažne 220 MRK obyvateľom obce Lastomír,
všetkých sociálnych a vekových kategórií, pri ktorých sme identifikovali tieto akútne potreby:
 Potreba aktivizácie Rómov k riešeniu ich problémov hlavne ekonomických a bytových
 Potreba vzdelávania detí a mládeže, a šírenie osvety ohľadom vzdelávania v
nadväznosti na dosahovanie vyššej úrovne, ako je základná povinná dochádzka, čo
ovplyvňuje ich budúce šance zamestnať sa a zlepšiť si životný štandard,
 Potreba šírenia osvety a poskytovanie poradenstva a podpory pre zvyšovanie
zamestnateľnosti a zamestnanosti,
 Potreba zlepšovania vzťahov medzi príslušníkmi MRK a majority obyvateľstva obce,
 Potreba začlenenia MRK komunity do spoločných sociálnych, kultúrnych,
spoločenských aj športových aktivít pre Rómov a komunitu celého mesta, vrátane
realizácie voľnočasových aktivít pre deti, mládež a dospelých,
 Potreba sprostredkovanie kontaktu so širším prostredím, podpora začleňovania do
existujúcich sociálnych sietí, štruktúr, služieb a inštitúcií,
 Potreba podpory plánovaného a hlavne zodpovedného rodičovstva, predchádzanie
vzniku krízových situácií v rodine, predchádzanie prehlbovaniu a opakovaniu porúch
psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov.
 Potreba šírenia osvety vo vzťahu k starostlivosti o vlastné prostredie, okolie bydliska a
s tým spojenú čistotu a kvalitu životného prostredia a udržiavanie poriadku.
 Potreba šírenia osvety vo vzťahu k financiám a ekonomickej gramotnosti, eliminácia
úžery a zbytočného zadlžovania sa.

Pripravovaná investičná akcia predstavuje zriadenie komunitného centra pre potreby
poskytovania služieb pre obyvateľov ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu
zotrvania v ekonomicky a sociálne nepriaznivom prostredí a prostredí generačne
reprodukovanej chudoby. Cieľom projektu je rozšíriť komunitno -spoločenské aktivity v
obci. Po dokončení výstavby by mal novovybudovaný objekt slúžiť ako samostatná
prevádzková jednotka – komunitné centrum. Úlohou komunitného centra bude
začleňovanie sociálne vylúčených osôb do života vo vzťahu ku komunite celej obce.
Stavba doplní chýbajúce priestory pre potreby komunitnej práce .

Ukončenie realizácie projektu: 10/2020

