Obci Raslavice bolo dňa 11.09.2018 doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok k projektu „Dobudovanie systému triedeného zberu v obci Raslavice“, kód
projektu v ITMS2014+: 312061Q631 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Investičná
priorita 6.1. Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej generácie zanedbaných komunít
v mestských a vidieckych oblastiach, Špecifický cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s
prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet rómskych domácností s prístupom k zlepšeným
podmienkam bývania prostredníctvom intenzifikácie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu.
Naplnením stanoveného cieľa sa zvýši kvalita bývania a hygieny obyvateľov v marginalizovanej rómskej
komunite v obci Raslavice (ďalej „MRK“) a zároveň sa zlepší technická vybavenosť infraštruktúry obce.
Stanovený cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie aktivít:
1. Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu.
a) Vybudovanie 3 stojísk na umiestnenie 6 zberných nádob na zlepšenie systému zvozu
komunálnych odpadov predovšetkým z časti obce obývanej príslušníkmi MRK.
b) Vybudovanie zberného dvora na komunálny a separovaný odpad vrátane nákupu
vybavenia.
Realizácia projektu je nastavená na obdobie od 06/2018 – 12/2019.
Realizáciou tohto projektu budú naplnené tieto merateľné ukazovatele:
- P0263 Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom
vybudovania stojísk – 417
- P0527 Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia
sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach – 1
- P0883 Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom
vybudovania zberného dvora - 423
Celkové oprávnené výdavky projektu 493 075,62 EUR.
Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 468 421,84 EUR.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje.

Názov projektu: Opatrovateľská služba v obci Raslavice
Typ projektu: dopytovo-orientovaný
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 103 740,00 EUR
Časový rámec realizácie projektu: február 2019 – marec 2021
Stručný opis projektu: Obec Raslavice má záujem umožniť obyvateľom odkázaným na opatrovateľskú službu, aby ju dostávali
v domácom prostredí. Pokiaľ je to len možné, snaží sa obmedziť nevyhnutnosť umiestniť takýchto občanov do pobytových zariadení.
Prostredníctvom projektu má záujem pomôcť zväčša seniorom a ZŤP osobám preklenúť ťažkosti vyplývajúce z ťažkých životných
okolností a s tým spojeného vyčlenenia z komunitného života. Zámerom je vytvoriť pracovné miesta pre 7 opatrovateľov z lokality,
ktorí budú nielen profesionálnou pomocou, ale aj asistentami pre začlenenie do života lokálnej komunity. Cieľom je zabezpečiť
inštitucionálnu starostlivosť min.7 obyvateľom obce nahradiť opatrovateľskou službou v domácom prostredí. Realizácia projektu
z pohľadu obce znamená benefit pre ekonomiku, ktorú odbremení od nemalých finančných prostriedkov potrebných pre uspokojenie
dopytu obyvateľov po opatrovateľskej službe, najmä vo forme úhrad neverejným poskytovateľom pobytových sociálnych služieb.
Opatrovateľská služba v obci je reflexiou investičnej priority OP ĽZ Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným
a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
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