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Jednym z największych problemów w taborze jest niepiśmienność. Bardzo ważne, by dzieci romskie uczęszczały na lekcje, a po ich
zakończeniu – były kształcone również nieformalnie, dlatego samorząd zaplanował świadczenie dzieciom romskim usługi podwożenia

© BFL (Fot. Butautas Barauskas)

Rada Samorządu m. Wilna zatwierdziła po omówieniu Program Integracji Społeczności Taboru Romskiego
(na Porubanku) na lata 2015-2019.

Stołeczny samorząd postawił sobie za cel powstrzymanie w ciągu czterech najbliższych lat rozpowszechniania się
narkomanii w taborze i jego okolicach, dążenie do bezpiecznego sąsiedztwa, doskonalenie systemu oświaty oraz
nieformalnego kształcenia dzieci romskich, zapewnienie lepszego dostępu do usług medycznych, poprawę
warunków ich życia, zmniejszenie przepaści społecznej.

Jednym z największych problemów w taborze jest niepiśmienność. Bardzo ważne, by dzieci romskie uczęszczały
na lekcje, a po ich zakończeniu – były kształcone również nieformalnie, dlatego samorząd zaplanował
świadczenie dzieciom romskim usługi podwożenia. Według obliczeń, w ciągu czterech lat na ten cel potrzeba
będzie około 110 tys. euro. Względem dzieci, które nie będą uczęszczały do centrum dziennego pobytu lub będą
uczęszczały rzadko, stosowane będą działania „pedagogiki ulicznej". Pracownicy socjalni – psychologowie będą
rozmawiali z dziećmi i młodzieżą w miejscach ich zgromadzeń, udzielali pomocy indywidualnej, socjalnej oraz
zajmowali się ich kształceniem. Planowana jest praca z 50 dziećmi. W ciągu czterech lat na ten cel ma zostać
przeznaczone 80 tys. euro.

Wiele uwagi w programie poświęca się dostępności usług medycznych, socjalnych i pomocowych. W przychodni
w Naujininkai oraz w Społecznym Centrum Romskim rozpowszechniane będą materiały informacyjne o
możliwości otrzymania usług w placówkach medycznych nawet bez posiadania ubezpieczenia socjalnego.

W ramach realizacji programu będzie monitorowany rozwój taboru. We współpracy z Państwową Inspekcją
Planowania Przestrzennego i Budowy planuje się zapobiegać powstawaniu nowych budowli, zaś nielegalne
budowle zostaną wyburzone.

W programie przewidziane zostały również działania mające pomóc w rozerwaniu sieci rozpowszechniania
narkotyków na terytorium taboru: zostaną urządzone cztery kamery monitoringu, na zakup których przeznaczono
50 tys. euro, kolejne 150 tys. euro zaplanowano na organizowanie kontroli: specjaliści stołecznego Wydziału

Porządku Publicznego otrzymają samochód i razem z policjantami będą się starali nie dopuszczać taksówkarzy,
którzy nielegalnie dowożą do taboru narkomanów.

Na realizację całego programu potrzeba będzie ponad 722 tys. euro, w tym z budżetu samorządu – 574 tys. euro.

Według danych spisu powszechnego z roku 2011 na Litwie mieszka około 2100 Romów.
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