P R E Z Y D E N T MIASTA POZNANIA

JA C EK JAŚKOWI AK
Poznań,

< 2 ^ -0 4 -2 0 2 0 r.

Pan
Adam Bodnar

Znak sprawy: Or-V. 152.1.241.2020
N r rej.: 22042000527

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,
odpowiadając na pismo z dnia 3 kwietnia 2020 r., dotyczące sytuacji Romów przy ul. Lechickiej
w Poznaniu w czasie epidemii koronawirusa, przedstawiam co następuje.
Z dniem 13 marca 2020 r. Miasto Poznań zawarło umowę z Fundacją Akceptacja na realizację usług
dotyczących profilaktyki, wczesnego wykrywania i przeciwdziałania C O V ID -19, polegających na
mierzeniu

ciepłoty

ciała,

obserwacji

w

kierunku

występowania

objawów

zakażenia

wirusem

SA RS-CoV-2 i przekazywaniu inform acji oraz materiałów edukacyjnych na temat ww. zakażeń osobom
narodowości romskiej, zamieszkującym koczowisko przy ul. Lechickiej w Poznaniu. Usługi wykonywane
są podczas wizyt ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem i zespołem specjalistów (ratownik
pierwszej pomocy, ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, pielęgniarz/pielęgniarka, kierowca),
które odbywają się w koczowisku przy ul. Lechickiej w Poznaniu. Realizację tych działań od początku
wspiera Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, którego pracownicy biorą czynny w wizytach
ambulansu, ułatwiając kontakt z mieszkańcami koczowiska. Umowa z realizatorem zadania pierwotnie
została zawarta na okres od 13 marca do 8 kwietnia 2020 r. obejmujący 8 wizyt ambulansu. Następnie
na podstawie aneksu, wydłużono okres realizacji zadania do 15 maja br. - co oznacza przeprowadzenie
w tym okresie 10 kolejnych wizyt profilaktycznych dla osób zamieszkujących koczowisko. Tym samym
kwotę przeznaczonych na realizację zadania środków z budżetu Miasta zwiększono z 6 900,00 zł na
14 485,00 zł. Po każdej wizycie ambulansu, do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Poznania przekazywany jest raport opisujący bieżącą sytuację, w tym stan zdrowia mieszkańców
koczowiska oraz przedstawiający podjęte działania i wnioski realizatora zadania.
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Warto podkreślić, że realizator zadania nie ogranicza się tylko do profilaktyki C O V ID -19, ale tam gdzie
to konieczne i możliwe udziela dodatkowych form pomocy np. objęcie opieką medyczną, w tym
pediatryczną, zamieszkującej w koczowisku matki z nowonarodzonym dzieckiem. We współpracy
z M O PR przeprowadzono także działania, takie jak pom oc przy rejestracji pobytu, ponumerowanie
zamieszkałych altan celem usprawnienia pracy ze społecznością romską, przekazanie dzieciom
materiałów edukacyjnych, przekazanie paczek z żywnością. Społeczność romska zamieszkująca przy
ul. Lechickiej została poinstruowana o konieczności stosowania środków ochrony osobistej oraz
przeszkolona jak tych środków używać. Mieszkańcom koczowiska przekazano środki do dezynfekcji.
Dodatkowo inform uję, że Wydział Gospodarki Komunalnej podejmuje działania, które dotyczą
odbioru odpadów komunalnych deponowanych przez Romów w kontenerze (kontener 8 m3, wywóz co
14 dni), przeprowadzania w okresie od lipca do listopada deratyzacji terenu (25 karmników). Ponadto
Usługi Komunalne opłacają serwis 2 toalet przenośnych. Z ujęcia miejskiego jest możliwość pobrania
bieżącej wody.
Odnosząc się natomiast do kwestii edukacji informuje, że obecnie obowiązek szkolny realizuje
25 uczniów. Uczęszczają oni do Szkoły Podstawowej nr 26 w Poznaniu przy ul. Berwińskiego 2/4.
Uczniowie realizują zajęcia w następujący sposób:
- 20 uczniów w dwóch oddziałach przygotowawczych dla dwóch grup wiekowych (7-9 lat oraz 10-14
lat);
2

uczniów

realizuje

nauczanie

indywidualne

na

podstawie

orzeczenia

Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej (klasa 4 i 5 );
- 3 uczniów uczęszcza do oddziałów ogólnodostępnych w klasach I-III edukacji wczesnoszkolnej.
W

okresie czasowego ograniczenia

funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C O V ID -19 wszyscy romscy uczniowie zostali objęci
zajęciami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia

na odległość.

W

edukacji uczniów,

uczęszczających do oddziałów przygotowawczych, z uwagi na ich niedostateczną znajomość języka
polskiego

oraz

brak

umiejętności

posługiwania

się

technikami informacyjno-komunikacyjnymi

uczestniczy dwoje asystentów edukacji romskiej, którzy są zatrudnieni w szkole. Asystenci zajmują się
przygotowaniem w szkole zleconych przez nauczycieli materiałów dydaktycznych, ćwiczeniowych oraz
kart pracy, które następnie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przekazują uczniom w ich miejscu
zamieszkania. Materiały lekcyjne są przekazywane uczniom zgodnie z ramowym planem zajęć w danym

tygodniu. W przypadku uczniów korzystających z nauczania indywidualnego oraz uczęszczających do
oddziałów ogólnodostępnych, podobnie jak w przypadku wszystkich uczniów szkoły, podstawowym
narzędziem komunikacji w czasie kształcenia na odległość jest e-dziennik Librus Synergia oraz poczta
elektroniczna, a także platformy do wideokonferencji Z oom i Facebook. Podobnie jak w przypadku
uczniów oddziałów przygotowawczych, asystenci edukacji romskiej

przekazują uczniom materiały

edukacyjne oraz udzielają porad i konsultacji przez portale społecznościowe (Facebook) i komunikatory.
Wykonane przez uczniów zadania asystenci romscy przekazują za pośrednictwem drogi elektronicznej
nauczycielom uczącym danych uczniów. Wszyscy pracownicy szkoły dokładają starań, by nauka w tej
niecodziennej formie przebiegała sprawnie oraz, by wszyscy uczniowie byli objęci nauką, wsparciem
i pom ocą nauczycieli.
Wyrażam nadzieję, że niniejsze wyjaśnienia przyjmie Pan ze zrozumieniem i uzna je za wystarczające.
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