
SZKOLNE BUDŻETY OBYWATELSKIE
ZA NAMI:
1. Nabór wniosków szkół/placówek/ośrodków – od 29 marca 2022 r. do 14 kwietnia 2022 r.
2. Ogłoszenie wyników konkursu „Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie 
  - Szkolne Budżety Obywatelskie - druga edycja” – 29 kwietnia 2022 r.
3. Otwarcie spotkań – spotkanie integrująco-informacyjne w dniu 23 maja 2022 r. w Galerii Labirynt przy ul. J. Popiełuszki 5

•PRZED NAMI:•PRZED NAMI:
1. Spotkanie informacyjne z zakresu podstaw organizacji SBO w swojej szkole/placówce/ośrodku, przekazanie wiedzy 
  i umiejętności w zakresie metod pracy i narzędzi przy omówieniu etapów procesu ze szczególnym uwzględnieniem powołania 
  szkolnego zespołu roboczego oraz pisania regulaminu Szkolnego budżetu Obywatelskiego w ramach szkoły/placówki/
  ośrodka - 8 czerwca 2022 r. (Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka przy ul. I. Radziszewskiego 16);

2. Spotkanie informacyjne z zakresu podstaw organizacji SBO w swojej szkole/placówce/ośrodku dla osób koordynujących 
    SBO i osób zajmujących się księgowością w szkole/placówce/ośrodku - 14 czerwca 2022 r. (Akademickie Centrum Kultury 
  -i Mediów UMCS Chatka Żaka przy ul. I. Radziszewskiego 16);

3. Spotkanie informacyjne wraz z przekazaniem wiedzy i umiejętności odnośnie metod pracy i narzędzi przy przygotowywaniu 
  kampanii informacyjnej o Szkolnym Budżecie Obywatelskim na terenie szkoły oraz przygotowania i przeprowadzenia działań 
  z zakresu „Generowanie pomysłów" - wrzesień 2022 r.

4. Spotkanie informacyjne wraz z przekazaniem wiedzy i umiejętności odnośnie przygotowania młodych ludzi do pisania 
    i prmowania własnych projektów, do tego, że projekty te będą weryfikowane oraz wiedzy w zakresie możliwości przygotowanie    
  zasad głosowania/deliberacji i wyboru projektów - wrzesień 2022 r.

5. 3-godzinny warsztat mentoringowy dla każdej z wybranych szkół/placówek/ośrodków z zakresu budowania Szkolnych Zespołów        
   Roboczych i zarządzania ich pracą w kontekście partycypacyjnego włączania społeczności szkolnej do działania – wrzesień 2022 r.

6. Spotkanie informacyjne wraz z przekazaniem wiedzy i umiejętności odnośnie metod i narzędzi uwspólniania sukcesów, 
   wspólnego rozwijania procesu SBO w oparciu o wymianę refleksji, doświadczeń i  inspiracji oraz ewaluacja szkolnego 
    budżetu - październik 2022 r.

7. Spotkanie informacyjne wraz z przekazaniem wiedzy i umiejętności nt. wykorzystania doświadczeń z realizacji SBO w rozwoju         
  samorządności uczniowskiej w przyszłości - listopad 2022 r. Dodatkowo dla każdej szkoły przewiduje się 2 spotkania 
  ewaluacyjne: pierwsze w okresie wrzesień- październik i drugie w okresie październik-listopad-grudzień.


