Zasiłek z Internetu, SMS ze szkoły…czyli innowacje w służbie
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2013-04-29
Największe miasto Europy, jeden z najważniejszych ośrodków finansowych świata i
najdynamiczniej rozwijające się miasto Rosji. Taka jest Moskwa. Innowacja i nowoczesność
już na dobre rozgościły się w sąsiedztwie Kremla i innych zabytków pamiętających liczne
zwroty rosyjskiej historii. Władze miasta starają się, aby ułatwiające życie nowinki docierały
nie tylko do najzamożniejszych, lecz także do przeciętnych moskwiczan.

W żadnym z miast na świecie nie mieszka więcej miliarderów niż w Moskwie. Każdy z
nich, wszyscy milionerzy i ogólnie rzecz biorąc cała – bardzo liczna — moskiewska
elita ma niewątpliwie dostęp do rozmaitych supernowoczesnych technologii i
pomocnych rozwiązań. „A co z przeciętnymi mieszkańcami rosyjskiej stolicy",
zapytacie? O nich miasto również stara się dbać, oferując coraz liczniejsze
rozwiązania, które mogą znacznie ułatwić życie w takim miejskim molochu jak
Moskwa.
Jednym z nowoczesnych udogodnień, którego niewątpliwie pozazdrościmy
moskwiczanom stojąc bladym świtem w kolejce do okienka rejestracji w przychodni,
jest możliwość umawiania, odwoływania i przekładnia wizyt w miejskich lecznicach za
pomocą stworzonego przez urząd miasta portalu. A to nie koniec. Wizyty można też
umawiać za pomocą scentralizowanej rejestracji telefonicznej, obejmującej wszystkie
moskiewskie przychodnie oraz tzw. infokiosków zlokalizowanych w większości
poczekalni. System pozwala również na umawianie wizyt dla członków rodziny i
zapamiętuje dane pacjenta oraz wcześniej umówione wizyty, co znacznie skraca
procedurę przy kolejnej rezerwacji. Ten sam portal umożliwia rodzicom odbieranie
miejskich zasiłków dla przyszłych mam i świeżo upieczonych rodziców.
Tej właśnie grupie miasto stara się pomóc również na późniejszych etapach życia ich
pociech. Przykładowo, cały proces zapisu dziecka do szkoły można obecnie załatwić
internetowo. A kiedy pociecha zacznie już uczęszczać do wybranej placówki, rodzice
mogą na bieżąco monitorować jej postępy w nauce, zlecając wysyłanie adekwatnych
powiadomień na adres e-mail lub nawet sms-em. Dzięki działaniom miasta, taką
możliwość mają już uczniowie wszystkich szkół, a nie tylko tych, które samodzielnie
wyposażyły się w odpowiednie narzędzia.
System wspiera również sam proces nauczania, jako że obejmuje informacje o
zadaniach domowych, tematach planowanych klasówek, itd. Z jego pomocą rodzice
wybierają również zajęcia pozalekcyjne, treningi sportowe i zapisują dzieci na
wakacyjne obozy i kolonie. W wybranych moskiewskich szkołach działa też system
kart rejestrujących godziny, w których dziecko przychodzi do szkoły i z niej wychodzi
oraz częstotliwość korzystania ze szkolnej stołówki.
Władze miasta podkreślają, że portal edukacyjny cieszy się ogromną i stale rosnąca
popularnością nie tylko wśród rodziców, których można by posądzać o chęć nazbyt
skrupulatnego kontrolowania poczynań swoich dzieci, ale przez samych uczniów. To
właśnie z niego najchętniej korzystają tysiące młodych moskwiczan, kiedy ogłaszane

są wyniki egzaminów lub kiedy chcą zapisać się na ciekawe zajęcia poza oficjalnym
planem lekcji.
Ułatwiając codzienne życie mieszkańcom stolicy, władze Moskwy nie zapominają
również o stanie stołecznego środowiska naturalnego. W ostatnich latach Moskwa,
która wielu wciąż kojarzy się gęstym smogiem i brudnymi rzekami, kładzie coraz
większy nacisk na ekologię wdrażając nowe przepisy no i oczywiście stosując
najnowsze technologie.
Od początku bieżącego roku, w mieście obowiązują surowe standardy jakości
sprzedawanego paliwa, ograniczono również ruch ciężarówek na obwodnicy miasta
oraz zakończono wymianę 67% floty miejskich autobusów. Władze Moskwy liczą, że
nowe przepisy znacznie poprawią jakość moskiewskiego powietrza, gleby i wód.
Monitoring wszelkich istotnych biologicznych wskaźników Moskwa zleciła prywatnemu
laboratorium, które w latach 2011-2012 zostało gruntownie zmodernizowane i zalicza
się obecnie do najnowocześniejszych na świecie. Badania stanu moskiewskiego
środowiska, w tym poziomu hałasu przeprowadzane są również w supernowoczesnym
laboratorium mobilnym.
Tak ogromny organizm miejski, jakim jest Moskwa przyciąga rzesze mieszkańców
innych miast i regionów. Władze rosyjskiej stolicy starają się pamiętać, o tym, że gros
moskwiczan to przyjezdni, którzy często opuszczają miasto odwiedzając rodzinne
strony lub wręcz codziennie dojeżdżają do pracy z okolicznych miejscowości. Chcą
pomóc im w planowaniu podróży autokarem, a jednocześnie ograniczyć ogromne
natężenie ruchu samochodów osobowych, miasto wdrożyło specjalny serwis
internetowy. Pozwala on sprawdzić, jacy przewoźnicy obsługują wybraną trasę, jak
długo trwa podróż lub gdzie zatrzymuje się dany autokar. Portal zbiera informacje od
650 autoryzowanych przewoźników i obejmuje również informacje o tym, jak
przemieszczać się po regionie, jeżeli nasze zainteresowania są stricte turystyczne.
Miejskie portale i różnego rodzaju reformy wprowadzane z użyciem najnowszej
technologii nie oznaczają oczywiście, że Moskwa poradziła sobie ze wszystkimi
problemami. Miasto nadal paraliżują korki, środowisko naturalne, choć w nieco lepszej
kondycji niż przed kilkoma dekadami, wciąż trudno nazwać czystym, a służby
społeczne zmagają się z ogromnymi problemami, jak choćby alkoholizm, czy
bezdomność dzieci i młodzieży.
Mimo wszystko, władze miasta wciąż walczą o poprawę jakości życia w stolicy. Dzięki
zasobnemu portfelowi, mają do swojej dyspozycji najnowsze technologie i możemy
być pewni, że nie zawahają się ich użyć.
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