
ń*#ń,ffi,ffd'ti?fl
r;,aĘffią:ffillti31l UCHWAŁA nr 85l3l2o2o

z dnia L2 marca 2020 r.

Zarządu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Dzieci Niewidomych i Słabowidzących,,Tęcza"

w sprawie czasowego zawieszenia dziołalności placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie Tęcza

(przedszkole, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w obu lokalizacjach, Poradnia Kompleksowej

Diagnozy - ZespótWczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Dziennego OŚrodka Wsparcia

Sokrates) oraz innych bezpośrednich działań z osobami z niepełnosprawnoŚciq

na okres od 76 do 25 marca 2020

z powodu zagrożenia epidemiologicznego wirusem COV\D-LI

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną, ogłoszeniem stanu zagroŻenia

epidemiologicznego w Potsce, zaleceniami ze strony służb sanitarnych oraz w trosce o wspólne

bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich, a w szczególności osób z niepełnosprawnoŚcią -
podopiecznych Stowarzyszenia Tęcza, łarząd Stowarzyszenia Tęcza podejmuje decyzję o zawieszeniu

na okres od 16 do 25 marca 2020 działalności:

- Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Tęcza (ul. Kopińska 6lLO|;

- poradni Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji przy ul. Nowolipie L3lL5

oraz Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka;
_ Niepublicznego ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego (obie lokalizacje: ul. Kopińska 6lLO, ul.

Leonarda 12);

- Dziennego Ośrodka Wsparcia SOKRATES (ul. Leonarda 12);

_ innych bezpośrednich działań z osobami z niepelnosprawnoŚcią (realizowane projekty).

Podstawa prawna:
- art. 11 ustawy z dnia 2 marca 2O2O r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV!D-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

kryzysowych (Dz. U. z2Q2O r. poz. 374|w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaŹnej

COV|D-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-Z;
- Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV|D - 19

- Dziennik Ustaw z dnia 11 marca 2O2O poz.4tO;
- zalecenie Biura pomocy i projektów Społecznych m. st. Warszawy z dnia t2 marca 2020 w sprawie

zawieszenia do dnia 25 marca działalności placówek i innych działań realizowanych na rzecz

mieszkańców Warszawy.

Kadra zatrudniona na rzeczrealizacji zadań - pracownicy Zespołu Ośrodków, z wyjątkiem osób

pozostających na urlopie, zwolnieniu lekarskim, świadczeniu opiekuńczym itp., będzie pozostawaĆ W

gotowoścido pracy i/lub świadczyć pracę zdalnie.

Uchwała przyjęta została jednomyślnie.

Za realizacjęuchwały odpowiada Dyrektor Zespołu Ośrodków oraz dyrbktorzy/kierownicY

poszczegól nych placówek oraz koordynatorzy projektów.

Prezes

Anna
l}


