Zberný dvor Východná

„ Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje.“

Názov projektu: Zberný dvor Východná
POPIS PROJEKTU:
Predmetom projektu je zvýšenie technickej vybavenosti pre marginalizované rómske
komunity v obci Východná a to prostredníctvom vybudovania zberného dvora, obstarania
mechanizačných prostriedkov na nakladanie s drobným stavebným odpadom a
dobudovaním systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na území obce.
Projekt je zameraný na výstavbu zberného dvora a stojiska formou stavebných prác,
vrátane zabezpečenia techniky a zberných nádob a kontajnerov s cieľom riešenia zberu
BRO a DSO v katastrálnom území obce.
Vzhľadom na prevenciu umiestnenia odpadov na nelegálnych skládkach je potrebné z
dôvodu environmentálnej ochrany a zlepšenia kvality života na danom území pristúpiť k
preventívnym opatreniam a to k výstavbe zberného dvora, vybaveného adekvátnou
technikou a zabezpečeniu nového stojiska pre plastové kontajnery. Projektom riešené
činnosti vyhovujú environmentálnym, technickým, hospodárskym a sociálnym potrebám,
pričom tieto činnosti v obci zabezpečia rast počtu rómskych domácností s prístupom k
zlepšením podmienkam na bývanie. V obci Východná evidujeme 341 obyvateľov
marginalizovaných rómskych komunít.
Pomocou projektu a jeho hlavnej aktivity, obec naplní jeden zo špecifických cieľov
operačného programu Ľudské zdroje , ktorým je zvýšiť počet rómskych domácností
k zlepšeným podmienkam bývania, čoho neoddeliteľnou súčasťou je aj zabezpečenie a
zlepšenie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu. Podporou pravidelného odvozu
komunálneho odpadu sa zlepší kvalita bývania a hygieny obyvateľov v marginalizovaných
rómskych komunitách .Z pohľadu 3D projekt reflektuje destigmatizáciu tým, že
vybudovaním infraštruktúry pre zber odpadov sa vytvoria predpoklady pre zvýšenie kvality
života separovaného rómskeho osídlenia a tým sa pri dodržaní postupov popísaných v
časti informačné a osvetové aktivity dosiahne zosúladenie vzhľadu okolia z pohľadu voľne
sa nachádzajúceho odpadu so zvyškom obce. Akonáhle sa podarí projekt zrealizovať,
odpadne jeden z dôvodov pre stigmatizáciu v našej obci v spojitosti so vzhľadom okolia
obydlí. Z pohľadu degetoizácie a desegregácie má projekt pozitívny dopad, keďže
realizáciou projektu sa zároveň zvýši kvalita života obyvateľov separovanej komunity, čím
sa čiastočne priblíži k úrovni majority a vytvorí predpoklad pre lepšiu integráciu
obyvateľstva do celoobecnej komunity.

Hlavná aktivita:
Vybudovanie zberný dvora a stojiska, nákup techniky: Traktor s nakladačom, vlečka, drvič
BRO, Vybavenie zberného dvora a stojísk - 1100l zberné nádoby (14 ks) , 7m3
veľkokapacitné zberové nádoby (2 ks),
Podporné aktivity:
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania a externý manažment projektu.
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