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Rodziny romskie objęte zadaniami Programu na rzecz społeczności romskiej, to rodziny
korzystające z pomocy społecznej, pozostające od wielu lat w kręgu podopiecznych MOPR.
Głównym problemem rodzin romskich jest bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego
wynikająca z bezrobocia będącego efektem braku wykształcenia. Sytuacja zawodowa dorosłych
Romów od lat pozostaje na tym samym poziomie – 98% dorosłych to bezrobotni bez prawa do
zasiłku. Miesięczne dochody rodzin romskich nie przekraczają kwoty kryterium dochodowego
przyjętego na osobę w rodzinie, wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. Sytuacja bytowa
rodzin romskich jest mocno uzależniona od otrzymanego wsparcia finansowego i rzeczowego z
instytucji lub organizacji pomocowych działających na terenie miasta Białegostoku. Przy
rozpoznawaniu przez pracowników socjalnych MOPR problemów, z jakimi zmagają się
Romowie, rodzice nadal deklarują, iż sytuacja dochodowa w większości rodzin nie uległa zmianie
oraz zbyt małe dochody w dalszym ciągu stanowią jedną z ważniejszych przyczyn zaniedbywania
edukacji dzieci romskich.
Zadania Programu kierowane są w te obszary życia Romów, które dzięki udzielonemu wsparciu
mogą przynieść efekty w postaci:
 zmiany postaw dorosłych Romów wobec potrzeby edukacji dzieci romskich,
 podniesienia jakości życia rodzin romskich,
 wyjścia poza krąg „analfabetyzmu edukacyjnego” poprzez wskazywanie innych wzorców
i wartości mających na celu zachęcanie dzieci romskich do kształcenia się.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie współpracuje przy realizacji programu ze szkołami z terenu
miasta Białegostoku, Urzędem Miejskim, Szkołą Językową „Empik” oraz w miarę potrzeby ze
Świetlicą Socjoterapeutyczną „Nazaret”.

Program na rzecz społeczności romskiej w Białymstoku w roku 2010 realizowany był
w 1 podstawowym obszarze:
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Dofinansowanie dzieciom romskim dojazdów do szkół (podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych) oraz na zajęcia do szkoły językowej „Empik”. W ramach tego zadania
zakupiono bilety kwartalne, miesięczne, imienne, ulgowe dla 13 dzieci romskich.
Efekty jakie uzyskano z realizacji tego zadania to:
-

zmniejszenie opłat karnych za jazdę bez ważnego biletu komunikacji miejskiej,

-

możliwość uczestnictwa w zajęciach odbywających się w innej części miasta niż
zamieszkanie np. dojazd na zajęcia do szkoły językowej.

Ze środków przekazanych na realizację tego zdania z Programu na rzecz społeczności romskiej
wydano
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Z przyznanych środków sfinansowano kursy językowe w szkole językowej „Empik”, gdzie
z nauki języka angielskiego skorzystało 4 dzieci romskich.
Efekty jakie uzyskano z realizacji tego zadania to:
-

podniesienie umiejętności i kwalifikacji ponad poziom, który gwarantuje szkolnictwo
publiczne,

-

uzyskanie lepszych wyników w nauce z języka angielskiego w szkole,

-

integracja ze środowiskiem rówieśników poza środowiskiem szkolnym, do którego
uczęszczają na co dzień,

-

poszerzenie horyzontów i możliwości w kwestii uzyskania lepszego wykształcenia przez
dzieci romskie.

Sfinansowanie nauki języka angielskiego dzieciom romskim w ramach Programu na rzecz
społeczności romskiej stanowi bardzo duże wsparcie oraz w znaczny sposób wpływa na
podnoszenie umiejętności i kwalifikacji ponad poziom, który gwarantuje szkolnictwo publiczne.
Ograniczenia finansowe rodzin romskich ograniczają całkowicie dostęp do dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych, które wymagają czasami wysokich nakładów pieniężnych.
Zadanie, tak jak w latach poprzednich, oceniane jest przez rodziców dzieci uczących się języków
jako ważne i potrzebne. Nauka języków obcych poza szkołą do której uczęszczają dzieci romskie,
daje im możliwości poszerzenia horyzontów i możliwości uzyskania lepszego wykształcenia.
Na ten cel wydano ze środków przekazanych na realizację Programu
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Poza Programem rodziny romskie systematycznie korzystają z pomocy finansowej, rzeczowej
oraz objęte są pracą socjalną i mają możliwość skorzystania z poradnictwa prawnego,
psychologicznego oraz rodzinnego w MOPR. Pracownicy Ośrodka wielokrotnie pomagali oraz
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popierali działania podejmowane przez rodziny romskie np. w sytuacji ubiegania się o zastępczy
lokal mieszkalny.
Romowie otrzymywali wsparcie w postaci zasiłków celowych, okresowych z przeznaczeniem na:
-

zakup dzieciom romskim niezbędnego ubrania i obuwia,

-

zapewnienie posiłku w postaci obiadu w szkole dzieciom romskim,

-

dofinansowanie do zakupu artykułów żywnościowych,

-

dofinansowanie do zakupu leków,

-

dofinansowanie do zakupu materiałów remontowych i wyposażenia w artykuły
gospodarstwa domowego.

Wobec powyższego stwierdza się, iż Program zrealizowano zgodnie z założonymi celami.
Stworzył możliwości będące poza zasięgiem rodzin romskich, przede wszystkim w zakresie
nauki języków obcych, zakupu biletów komunikacji miejskiej. W celu wzmocnienia osiągniętych
efektów należy wspierać rodziny romskie oraz kontynuować podjęte działania w latach
następnych. W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
ponownie złożył wnioski o przyznanie dotacji na rok 2011.
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