Protokół 4 posiedzenia
Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży Lublina
w dniu 14 stycznia 2019 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.

Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Ad. 3. Prezentacja zadań Biura - Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej
w kontekście działań na rzecz dzieci i młodzieży.
Dyrektor Sławomir Skowronek przedstawił informację o działaniach Biura, m.in.:







Dniach Dialogu Międzypokoleniowego,
współpracy ze Szkołą Super Babć i Super Dziadków,
Lubelskich Dniach Seniora,
działaniach ośrodków pomocy społecznej i ich współpracy z lubelskimi
przedszkolami i szkołami,
Miejskich obchodach Dnia Babci i Dziadka,
Karcie Seniora.

Ad. 4. Informacja o szkoleniach prowadzonych w ramach programu Rozwój
Kompetencji Cyfrowych i Przestrzeń from Facebook, adresowanych do osób w
wieku 18-30 lat - Fundacja Sempre a Frente..
Informację przedstawiła Monika Mielszko.
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Ad. 5. Zatwierdzenie harmonogramu prac nad opracowaniem Programu dla
Dzieci i Młodzieży Lublina.
Propozycja celów programu.
Cel główny:
Stworzenie spójnego programu działań miasta Lublina na rzecz dzieci i młodzieży
odpowiadające na określone potrzeby dzieci i młodzieży.
Cele strategiczne:
1 – Demograficzne – systemowe wsparcie rodziców pokazujące Lublin jako miasto o
wysokiej jakości życia i wychowywania dzieci. (Berlin).
2 – Kapitał społeczny – aktywizacja i budowanie odpowiedzialności społecznej wśród
dzieci i młodzieży.
3 – Wspólnota – działania wspierające integrację obcokrajowców oraz komunikację
międzypokoleniową.

harmonogram 5-letni
2019






do końca marca - analiza danych statystycznych (liczba uczniów, studentów,
raporty instytucji itp.) oraz analiza dokumentów – europejskich, krajowych,
wojewódzkich i miejskich,
do końca czerwca - badanie potrzeb dzieci i młodzieży,
do końca sierpnia – analiza wyników badania potrzeb,
do końca grudnia – opracowanie wstępnych założeń programu, znalezienie
źródeł finansowania,

2020


opracowanie dokumentu programu - katalog działań, projektów i programów,
także tych już istniejących,

2021


rozpoczęcie wdrożenia programu,

2022


realizacja programu

2023



podsumowanie 3 lat programu
aktualizacja programu, opracowanie nowej edycji
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Ad. 6. Informacja organizacji wchodzących w skład Zespołu o planowanych
działaniach.
Nikt nie zgłosił istotnych informacji.

Ad. 7. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży, Mariusz Banach, zamknął 4
posiedzenie Zespołu.

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

Protokołowała:
Agata Kulińska

Strona 3 z 3

