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Protokół 2 posiedzenia
Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży Lublina
w dniu 9 listopada 2018 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00, w Sali nr 24, 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.

Porządek przekazany członkom Zespołu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

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.
Do porządku posiedzenia wprowadzono następujące zmiany:
1) przeniesienie punktu nr 4 Zatwierdzenie regulaminu Młodzieżowego Budżetu
Obywatelskiego na następne posiedzenie ze względu na konieczność
uzgodnienia zasad z Młodzieżową Radą. Miasta Lublin
2) wprowadzenie w miejsce punktu nr 4. punktu dotyczącego prezentacji planu
opracowania i wdrożenia programu miasta „Lublin dla dzieci i młodzieży”,
3) wprowadzenie punku „Struktura zakładki Dzieci i Młodzież na stronie Lublin.eu”,
po punkcie Lublin dla dzieci i młodzieży.

Zmieniony porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozpoczęcie.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Prezentacja zadań Biura Partycypacji Społecznej – Budżet Obywatelski i
Konsultacje Społeczne w kontekście działań Zespołu.
„Lublin dla dzieci i młodzieży”.
Struktura zakładki Dzieci i Młodzież na stronie Lublin.eu
Informacja o Inauguracji Europejskiego Korpusu Solidarności.
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7.
8.

Informacja organizacji wchodzących w skład Zespołu o planowanych
działaniach.
Zakończenie posiedzenia.

Ad. 3. Prezentacja zadań Biura Partycypacji Społecznej – Budżet Obywatelski
i Konsultacje
Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej, Piotr Choroś przedstawił informacje
o prowadzonych konsultacjach społecznych dotyczących zmian w regulaminie
Budżetu Obywatelskiego oraz o ogólnych zasadach prowadzenia konsultacji
społecznych w Lublinie.

Ad. 4. Program „Lublin dla dzieci i młodzieży”
Agata Kulińska przedstawiła propozycje zagadnień i obszarów, które powinien
obejmować program.

Główne obszary
•
Zdrowie
•
Edukacja
•
Młodzież na rynku pracy,
•
Dzieci i młodzież w świecie finansów,
•
Młodzi rodzice,
•
Młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym,
•
Przestrzeń dla młodzieży
•
Infrastruktura i inwestycje dla dzieci i młodzieży
•
Sytuacja mieszkaniowa
•
Aktywność młodzieży
•
Samorządność i uczestnictwo
•
Kultura ,
•
Sport,
•
Programowe oferty miasta
Wstępny harmonogram programu
2018
•
opracowanie ankiety badania potrzeb,
2019
•
badanie potrzeb
•
analiza potrzeb,
•
analiza projektów i programów realizowanych przez wydziały UM i jednostki
miejskie, pod kątem włączenia do programu,
•
wstępne założenia programu,
•
znalezienie źródeł finansowania,
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2020
•
•
•
•
2021
•
2022
•
2023
•
•

opracowanie programu
katalog działań, projektów i programów
finansowanie,
przygotowanie do wdrożenia programu

wdrożenia programu,
realizacja programu
podsumowanie pierwszej edycji programu,
aktualizacja programu na kolejne lata

Uwagi zgłoszone przez członków Zespołu:
-

-

-

główne kanały komunikacji podczas badania potrzeb należy oprzeć o struktury
szkolne i studenckie – oficjalne za pośrednictwem Dyrektorów szkół i Rektorów
uczelni oraz za pośrednictwem samorządów szkolnych, rad rodziców oraz
samorządów studenckich,
wśród poruszanych zagadnień należy uwzględnić komunikację miejską i
dostosowanie jej do potrzeb dzieci i młodzieży, infrestruktura dla uczniów, np.
parkingi dla uczniów, czas wolny w szkole, przerwy itp.,
stworzenie informatora „jak załatwić sprawę” specjalnie dla dzieci i młodzieży,
programy studenckie w miastach partnerskich Lublina,
doradztwo zawodowe,
finanse dla młodych ludzi, w tym edukacja finansowa.

Ad. 5 Struktura zakładki Dzieci i Młodzież na stronie Lublin.eu
Agata Kulińska przedstawiła
Dzieci i Młodzież

Aktualności
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin

Zespół ds. Dzieci i Młodzieży

Pełnomocnik ds. Dzieci i
Młodzieży
Koordynator Samorządów
Uczniowskich

Kadencja
Sesje
Działania
Kontakt
Posiedzenia
Działania
Dokumenty
Kontakt
Działania
Dokumenty
Kontakt
Działania
Dokumenty
Kontakt
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(odnośniki do stron
projektów realizowanych
przez wydziały i jednostki)
Program Lublin dla dzieci
i młodzieży
Zasady
Dofinansowane projekty

Projekty i programy dla dzieci i
młodzieży

Młodzieżowy Budżet Obywatelski

Ad. 6. Informacja o Inauguracji Europejskiego Korpusu Solidarności.
Agata Kulińska przedstawiła informację o konferencji inaugurującej Europejski Korpus
Solidarności w dniu 30 października 2018 r. – program Komisji Europejskiej
umożliwiający dofinansowanie inicjatyw i działań młodzieży w trzech obszarach:
1) wolontariat,
2) staże i miejsca pracy
3) działania lokalne w ramach Projektów Solidarności

Ad. 7. Informacja organizacji wchodzących w skład Zespołu o planowanych
działaniach.
1) Informacja Filipa Uniłowskiego, Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta
Lublin o projekcie Lubelskiej Karty Młodych,
2) Informacja o wspólnym projekcie I Liceum Ogólnokształcącego im. Staszica
oraz KUL – pozorowana obrady ONZ LubMUN w dn. 5-7.12.2018 r.

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

Zastępca Prezydenta
ds. Oświaty i Wychowania
Mariusz Banach
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Protokołowała:
Agata Kulińska
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