SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
ZWIĄZKU ROMÓW POLSKICH W SZCZECINKU ZA 2005 ROK
W roku 2005 stowarzyszenie zrealizowało wiele zadań i projektów. Był to okres
wielu sukcesów i wytężonej pracy. W związku pracowało 9 pracowników (zatrudnieni na
umowę o pracę, zlecenie i dzieło), 2 stażystów, jeden poborowy oraz wolontariusze.
Odbywały się spotkania Romów z ludźmi z poza środowiska romskiego z dziećmi i
młodzieżą Polska oraz z władzami miasta- Burmistrzem miasta Szczecinka.
Odbywały się spotkania towarzyskie członków oraz odbyły się 2 Walne Zgromadzenia
Członków.
Członkowie zarządu brali udział w wielu spotkaniach na szczeblu lokalnym jak i ogólno
krajowym.
Prezes Pan Roman Chojnacki został nominowany na członka Komisji Wspólnej
Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, która zgodnie z Ustawą z dnia 6 stycznia
2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym zwana jest
"Komisją Wspólną" jako organ opiniodawczo-doradczy.
Pracownicy stowarzyszenia brali udział w wielu konferencjach i organizowanych
szkoleniach. Pracownicy związku wykorzystują każdą szansę żeby pomóc członkom
stowarzyszenia. W grudniu biedne romskie rodziny otrzymały produkty spożywcze z Banku
żywności.
Również bardzo ważnym realizowanym celem jest przybliżanie kultury, tradycji
romskiej dla osób z poza romskiego środowiska. Łamanie negatywnych stereotypów
Ukazywanie prawdziwego wizerunku Roma.

ZREALIZOWANE ZADANIA:
1. Fundator Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
„Program na rzecz mniejszości romskiej w Polsce”
¾ „Zakup podręczników i wyprawek dla dzieci romskich”
(zadanie cykliczne)
Zadaniem objętych obyło 25 dzieci romskich uczęszczających od klasy „0” aż do
uczniów gimnazjum.
Zakupiono podręczniki oraz wszystkie przybory szkolne (zeszyty, długopisy, farbki, kredki,
plecaki szkolne) potrzebne do prawidłowego funkcjonowania w szkole w klasie razem z
dziećmi polskimi.
Dzięki temu zadaniu zwiększyła się frekwencja dzieci romskich w uczęszczaniu do szkoły,
wszystkie dzieci otrzymały promocję do następnych klas, zlikwidowaliśmy barierę
ekonomiczną i co się z tym wiąże kontynuację dalszej nauki.

¾ „Opieka psychosocjalna i medyczna dla Romów”
(zadanie cykliczne)
Zadaniem objęto 135 osób potrzebujących pomocy medycznej dla ludności
narodowości romskiej.
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Zatrudniono pielęgniarkę środowiskowa, która przy pomocy wolontariuszy otacza opieką
medyczną osoby, które tego szczególnie tego potrzebują.
Dzięki temu zadaniu poprawiła się sytuacja zdrowotna rodzin romskich poprzez profilaktykę i
wczesne rozeznanie choroby. Poszerzyliśmy wiedzę poprzez promocję zdrowia, ułatwiono
znacznie dostęp do świadczeń zdrowotnych. Poprzez bezpośredni kontakt pielęgniarki z
chorym, zmniejszenie cierpienia u bardzo schorowanych starszych Romów. Zadanie to
zostało zrealizowane dzięki współpracy z pielęgniarkami, stacją sanitarno – epidemiologiczną
w Szczecinku, miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Szczecinku, lekarzy specjalistów,
punktu szczepień i pracowni mammografi w Szczecinku. Opłacona wizyty lekarskie u
specjalistów i refundowano wykup lekarstw dla najbardziej biednych rodzin.

¾ „Pomoc dzieciom i młodzieży romskiej w rozwoju talentów
artystycznych – zatrudnienie nauczyciela muzyki”
(zadanie cykliczne)
Zadaniem objętym zostało 20 osób narodowości romskiej, które uczęszczają na zajęcia
świetlicowe. Ze świetlicy korzystają również dzieci polskie. Naszym celem było stworzenie
świetlicy integracyjnej.
Nawiązaliśmy współprace z rodzicami, nauczycielami i dziećmi, wprowadziliśmy
systematyczność, wypełniono wolny czas dla dzieci. Poprzez to zadanie rozwija się rozwój
artystyczny oraz pielęgnacja kultury poprzez zabawę. Dzieci z poza środowiska romskiego
poznają romską mniejszość etniczną.
Dzieci Romskie w mieście Szczecinku nigdy wcześniej nie korzystały ze świetlic istniejących
przy szkołach do których uczęszczają ani z kół zainteresowań jakie znajdują się w Miejskim
Domu Kultury. Integracja kończyła się na zajęciach lekcyjnych lekcyjnych w szkołach i
zabawie na podwórkach. Dzieci nie miały możliwości rozwijania innych swoich
zainteresowań. Zakładając świetlicę stworzyliśmy dzieciom warunki do aktywnego rozwoju
uzdolnień artystycznych, zorganizowaliśmy wolny czas z którym często nie mają co zrobić.
Dzieci korzystają z zajęć, które do chwili obecnej były im obce. Rodzice przekonują się, że
zajęcia, które do tej pory uważali za typowo Polskie, zbędne w wychowaniu i rozwoju ich
dzieci są pożyteczne, korzystne dla rozwoju dziecka. Przy świetlicy istnieje zespół wokalnotaneczny. Nauczyciel muzyki- Rom uczy dzieci gry na instrumentach.

¾ „Zatrudnienie asystenta romskiego”
(zadania cykliczne)
Zadaniem objętych było 30 dzieci romskich.
Zatrudniono asystenta romskiego. Dzięki temu zadanie zlikwidowano luki pomiędzy szkoła,
nauczycielami a rodzicami dzieci. Zwiększyło się zainteresowanie rodziców edukacją,
zachęcono opornych uczniów do zwiększenia frekwencji w szkole również stworzono opiekę
na dla dzieci na zajęciach świetlicowych.
Asystent romski:
- doprowadza dzieci romskie do szkół kiedy tego obowiązku nie mogą wypełniać rodzice,
- udział w zebraniach wraz z rodzicami,
- kontakt ze wszystkimi wychowawcami i nauczycielami przedmiotów w celach załatwienia
specyficznego środowiska romskiego,
- kontakt z nauczycielami wspomagającymi,
- zachęcał rodziców dzieci do systematycznego posyłania dzieci do szkół,
2

- udział w zajęciach na świetlicy.

¾ „Program stypendialny dla studentów romskich”
(zadanie cykliczne)
Zadaniem objętych jest 50 studentów romskich zamieszkujących terytorium Polski.
Zadanie kontynuowane jest z roku akademickiego 2004/2005. Przeprowadziliśmy akcję
informacyjną o możliwości uzyskania stypendium dla studentów romskich, na stronie
internetowej naszego stowarzyszenia zostały umieszczone dokumenty, które studenci musieli
wypełnić i przesłać do stowarzyszenia oraz regulamin konkursu stypendialnego dla studentów
romskich studiujących w roku akademickim 2005/2006, przyjmowaliśmy aplikacje od
studentów, kompletowaliśmy przychodzącą dokumentację, dokonywaliśmy weryfikacji
zgłoszeń, powiadamialiśmy studentów o postanowieniach komisji, wypłaciliśmy stypendia
dla 47 studentom od października do grudnia 2005 r.
Dzięki temu zadaniu:
- zwiększyliśmy w jakimś chociaż stopniu odsetek osób pochodzenia romskiego na
uczelniach wyższych,
- zwiększył się odsetek osób pochodzenia romskiego z ukończonym wyższym
wykształceniem,
- w jakiś sposób ułatwiliśmy młodym wykształconym Romom wejście na rynek pracy,
- w małym już stopniu obalony zostaje stereotyp „niewykształconego Cygana”

2. Fundator Ambasada Brytyjska
¾ „Wyrównanie braków edukacyjnych
zatrudnienie korepetytorki”

u

dzieci

romskich

–

Zadaniem objętych było 15 uczniów romskich.
Zatrudniono korepetytorkę, dzięki której w łatwiejszy sposób dostępu do wiedzy mają teraz
dzieci romskie. Poprawiają się wyniki w nauce tych dzieci dzięki zdobytej wiedzy podczas
korepetycji, zwiększyła się liczba dzieci romskich w zajęciach szkolnych. Zwiększył się
współczynnik ukończenia szkół średnich i podstawowych przez dzieci romskie jak również
wyrównują się barki edukacje u tych dzieci. Dzieci romskie potrzebują większej uwagi i
poświęcenia, aby mogły systematycznie uczyć się, odrabiać lekcje i systematycznie
uczęszczać na zajęcia szkole. Jednak, że rodzice nie poświęcają tyle czasu i uwagi dzieciom
więc dlatego nasza korepetytorka poświęca się dzieciom.

3. Kampania anty-dyskryminacyjna sfinansowana ze środków Phare,
Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Szczecineckiego,
Burmistrza Miasta Szczecinka, Fundacji „Polsko – Niemieckie Pojednanie”,
Burmistrza Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawa, Domu Kultury
„Lutnia” w Pabianicach oraz Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji
Szczecinek
¾ „ Romowie jako pełnowartościowi obywatele świata”
Zadanie zostało zrealizowane dnia 15 maja 2005 roku. Realizatorami zadania byli
Romowie oraz osoby z poza środowiska romskiego (pracownicy Dzielnicy Wola, harcerze,
polscy wolontariusze).
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Przybyli zaproszeni goście oraz bezpośredni uczestnicy imprezy – kampanii. Przybliżono
odbiorcom naród romski, zaprezentowano trzy zespoły romskie, jeden grecki i prace artystów
plastyków narodowości romskiej, rozdano gadżety. Poprzez wspólną pracę przy realizacji
zadania pracownicy Dzielnicy Wola mieli okazję bliżej poznać Romów. Frekwencja na
imprezie była duża, pomimo bardzo wielu innych imprez tego dnia w Warszawie. Poprzez
zabawę i wzajemnie poznanie nastąpiło załamanie pierwszych lodów. Odbiorców przybliżona
kulturę romską. Obserwując uczestników imprez zaproszonych gości, którzy mówili o
celowości tego typu imprez zrozumie bezsens dyskryminacji. Opinie wyrażane po imprezie
były przychylne i bardzo pozytywne.

4. Program „Fundacji Polsko – Niemieckie Pojednanie”
¾ „Przyznanie pomocy humanitarno – socjalnej i medycznej byłym
więźniom obozów koncentracyjnych i gett”
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Pomoc humanitarną otrzymało dziesięciu
romskich beneficjentów więźniów gett, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji socjalnej i
finansowej.
Po bezpośrednich rozmowach z beneficjantami ustaliliśmy jaki rodzaj pomocy otrzymają.
Mając doświadczenie z realizacji podobnego zadania (realizowaliśmy program pomocy
humanitarnej dla 559 romskich ofiar holokaustu) wiemy z jakiego rodzaju pomocy Romowie
są najbardziej zadowoleni. Chcieliśmy uniknąć wypłaty świadczeń i środków czystości,
ponieważ jest to towar niezbędny dla każdej osoby.
Każdy otrzymał paczki jednakowej wartości (250,00 zł). Produkty zakupiono w hurtowni,
wolontariusze rozwieźli paczki dla beneficjentów. Odbiorcy podpisali pokwitowanie
potwierdzające odbiór paczek.

5. Fundator Ministerstwo Kultury
¾ „Tworzenie systemów informacyjnych w Internecie”
(zadanie cykliczne)
Liczba odbiorców jest niemożliwą do sprecyzowania – nieograniczona. Osoby
odwiedzające internetowe strony to mężczyźni i kobiety, Romowie i osoby innych
narodowości na całym świecie w różnym wieku interesujące się tematyką romską.
Działania przy realizacji zadania polegały na zatrudnieniu webmastera i tłumacza. Podział
obowiązków między pracownikami administracji biurowej i wolontariuszami w zbieraniu
informacji, które miały być umieszczone na stronie internetowej. Tłumaczka przetłumaczyła
opracowany materiał na język angielski. Webmaster aktualizuje stronę w zależności od
zebranych nowych informacji i danych.
Dane umieszczone na stronie internetowej zawierają:
- wiadomości z kraju i zagranicy dotyczące Romów,
- informacje o bieżącej działalności stowarzyszenia,
- opisy projektów,
- porady prawne,
- ogłoszenia,
- dyskusje – forum.
Zadanie przybliżyło środowisko romskie dla osób z zewnątrz. Ułatwiło dostęp do informacji
o działalności i pracy naszego stowarzyszenia. Nawiązanie współpracy poprzez Internet i
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wymiana doświadczeń. Zintegrowanie internatów z romską mniejszością narodową podczas
dyskusji na forum, polepszenie komunikacji między Romami a środowiskiem polskim.

6. Fundator Fundacja im. Stefana Batorego
¾ „Pomoc prawna dla ludności romskiej”
Zatrudniono prawnika, który prowadzi bezpłatną pomoc prawną, umożliwia Romom
dochodzenie do własnych spraw przed sądem jak również przed organami administracji
publicznej. Występuje w ich imieniu do organów administracji publicznej i samorządowej.
Porady prawne udzielane przez prawnika polegały także na pisaniu interesantom pism
procesowych lub administracyjnych i przekazywaniu interesantowi. Z pism procesowych
napisano i przekazano kilka pozwów rozwodowych, odpowiedzi na pozwy wniosków o
stwierdzenie nabycia spadku a w miesiącu sierpniu, w związku z nowelizacją ustawy o
zasiłkach rodzinnych i wprowadzeniu obowiązku posiadania orzeczenia o przyznaniu
alimentów w celu uzyskania zasiłku rodzinnego i dodatków do niego, kilka pozwów o
alimenty. Natomiast w przypadku pism administracyjnych największy odsetek stanowiły
wnioski o przydział mieszkania kierowane do urzędów miejskich. W sumie napisano oraz
przekazano zainteresowanym około 40 pism.
W trakcie trwania projektu prawnik interweniował w 15 sprawach w urzędach
centralnych oraz urzędach samorządowych. Do momentu zakończenia projektu zakończono
sukcesem 7 interwencji, w pozostałych 8 sprawach jest nadal w toku.

7. Fundator „Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności”
¾ Program obywatel i prawo”
Przedłużono umowę o pracę dla prawnika, który przyjmował interesantów w biurze,
udzielał porad telefonicznych. Porady się sporym zainteresowaniem Romów, zostali oni
wcześniej poinformowani o możliwościach zasięgania porad prawnych. Prawnik prowadził
bezpłatne porady prawne, reprezentował Romów przed urzędami administracji publicznej jak
również jednostkami samorządu terytorialnego.
Działania:
1. Opracowano i wydrukowano broszurę informacyjną na temat przysługujących
obywatelom w zakresie prawa cywilnego, karnego jak i administracyjnego oraz o
zmianach wprowadzonych nowelizacją ustawy o zasiłkach rodzinnych. Pozwoli to
Romom lepiej zrozumieć obowiązujące w Polsce prawo. Dzięki tym ulotkom będą w
stanie sami walczyć o swoje prawa, z których istnienia nie zawsze zdawali sobie
sprawę.
2. Zakupiono System Informacji Prawnej Lex Gamma zawierający wszystkie akty
prawne uchwalone przez Parlament oraz wzory niektórych, najczęstszych i
najpopularniejszych pism procesowych. System ten pozwoli zatrudnionemu
prawnikowi na pozostawanie na bieżąco z nieustannie zmieniającymi się przepisami
prawa.
3. Udzielano porad prawnych osobom należącym do mniejszości romskiej. W okresie od
czerwca do końca sierpnia były to głównie porady związane ze zmianami w ustawie o
zasiłkach rodzinnych, które wprowadziły obowiązek posiadania wyroku o zasądzeniu
alimentów w przypadku ubiegania się o ten zasiłek i dodatki do niego. Oprócz nich
udzielano także porad związanych z prawem spadkowym – napisanie testamentu, jak
uzyskać potwierdzenie dziedziczenia po danej osobie.
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4. Napisano i przekazano interesantom około 12 pism. W związku ze wspomnianymi
wyżej zmianami w ustawie o zasiłkach rodzinnych 2 pisma stanowiły pozwy o
alimenty, a jedno pozew o zwiększenie alimentów. Ponadto występowano z
poparciem wniosków naszych podopiecznych o przydział mieszkań przez Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej w Szczecinku.

8. Radio Koszalin
¾ Audycja radiowa pt: „Romano dżipen – Cygańskie życie”
Raz w tygodniu w rozgłośni regionalnej Radia Koszalin stowarzyszenie ma swój czas
antenowy. Audycja jest prowadzona w języku romskim i polskim. Tematem audycji są
sprawy dotyczące Romów, aktualne wydarzenia i nowe wiadomości.
Audycje są realizowane od lipca 2005 roku.

9. Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
¾ „Partnerstwo dla aktywizacji zawodowej Romów poprzez narzędzia
gospodarki społecznej”
Partnerzy:
- Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM),
- Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce (SKRP),
- Polski Czerwony Krzyż (PCK),
- Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomiczna.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej Romów poprzez tworzenie
spółdzielni socjalnych sprofilowanych specjalnie tak, by tworzyć miejsca pracy dla członków
lokalnych społeczności romskich przy maksymalnym wykorzystaniu umiejętności i
potencjału już posiadanego przez te społeczności lub łatwego do nabycia przez nie.
Zadanie realizowane będzie do końca 2007 roku z możliwością przedłużenia do końca
sierpnia 2008 r.
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