Protokół posiedzenia Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży w dniu

Protokół 1 posiedzenia
Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży Lublina
w dniu 5 października 2018 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00, w Sali obrad Rady Miasta Lublin im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski, Plac Władysława Łokietka 1.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży Mariusz
Banach, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Oświaty i Wychowania
Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zespół obradował według następującego porządku:
1. Rozpoczęcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zapoznanie się rekomendacjami projektu „Młodzież w polityce – polityka dla
młodzieży”.
4. Propozycja zasad funkcjonowania Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.
5. Propozycje projektów i działań dla Zespołu.
6. Przyjęcie planu pracy Zespołu na okres październik 2018– wrzesień 2019.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1. Rozpoczęcie.
Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży Mariusz
Banach, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Oświaty i Wychowania.

Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
Porządek został przyjęty bez uwag.

Ad. 3. Zapoznanie się rekomendacjami projektu „Młodzież w polityce – polityka
dla młodzieży”.
Rekomendacje projektu przedstawiła Agata Kulińska, Zastępca Przewodniczącego
Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży.
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Rekomendacje stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 4. Propozycja
Obywatelskiego.

zasad

funkcjonowania

Młodzieżowego

Budżetu

Propozycję zasad przedstawiła Agata Kulińska, Zastępca Przewodniczącego Zespołu
ds. Dzieci i Młodzieży.
Propozycja zasad funkcjonowania Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
W dyskusji członkowie zgłosili następujące uwagi:
-

ustalenie zasad głosowania w przypadku dużych grantów (do 20.000.00 zł)
wprowadzenie ograniczenia wiekowego wnioskodawców do wieku 7- 26 lat
Za wprowadzeniem ograniczenia głosowało 20 członków, nikt nie był przeciw,
2 członków wstrzymało się od głosu.

-

ostatecznie ustalono ograniczenie do uczniów od pierwszej klasy szkoły
podstawowej do studentów ostatniego roku studiów magisterskich;
ustalenie w pierwszej edycji tylko jednej tury naboru, w kolejnych edycjach
nabór powinien być ciągły;
ustalenie następującego składu komisji konkursowej:
1)
2)
3)
4)
5)

-

-

-

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin
Zespół ds. Dzieci i Młodzieży – student
Zespół ds. Dzieci i Młodzieży – młodzież
Organizacja realizująca
Urząd Miasta Lublin

dodanie do kryteriów merytorycznych następujących elementów:
o wpływ, efekty projektu dla młodych ludzi 0-3 pkt,
o promocja Lublina 0-3 pkt,
o innowacyjność 0-3,
o Zgodność z celami strategicznymi (duże granty obowiązkowo
przynajmniej 1) Doradztwo zawodowe, Aktywność młodzieży,
Samorządy Uczniowskie,
ograniczenie czasu realizacji i rozliczenia projektu do końca roku
kalendarzowego,
ustalenie różnej liczby osób popierających dla różnych progów grantowych,
dodanie do działań niekwalifikowanych działalności komercyjnej,
ustalenie ograniczeń w zakupie środków rzeczowych: małe granty –
maksymalnie 20%, średnie granty – 15%, duże granty - 10%, w przypadku
udziału osób niepełnosprawnych zwiększenie limitu o 5%,
rezygnacja z organizacji warsztatów dla grantobiorców na rzecz indywidulanego
wsparcia i konsultacji prowadzonych przez organizację realizująca MBO.
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Ad. 5. Propozycje projektów i działań dla Zespołu.
Informacja o projekcie Studia na horyzoncie.

Ad. 6. Przyjęcie planu pracy Zespołu na okres październik 2018– wrzesień 2019.
Harmonogram stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 7. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta
Miasta ds. Oświaty i Wychowania zakończył 1 posiedzenie Zespołu.
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