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Uchwała Nr ....................
Rady Miasta Lublin

z dnia 17 października 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę 
partnerską oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 

Lublin na rok 2019 na realizację projektu „Nasze i ich pokolenie"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U.z 2019 r. poz. 506, poz 1309, poz. 1696) - Rada Miasta Lublin 
uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się do realizacji w okresie od 22.09.2019r. do 21.03.2020r. projekt 

„Nasze i ich pokolenie" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś 
Priorytetowa Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 
Programy mobilności ponadnarodowej, Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów 
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

§ 2
Wyraża się zgodę na współpracę z Pedagogical National College „Carmen Sylva", 

Bulevardul Constantin Diaconoviti Loga, Nr. 45, Timisoara, 300020 (Rumunia).

§ 3
Zabezpiecza się w budżecie Gminy Lublin wartość środków finansowych 

podlegających zaliczkowaniu i refundacji (płatność końcowa) pochodzących ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu POWER w roku 
2019 w kwocie ogółem: 99 986,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 
dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych).

§ 4
Projekt będzie finansowany w kwocie 94 277,00 PLN ze środków Unii 

Europejskiej, w kwocie 5 709,00 PLN ze środków budżetu państwa.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
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§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin
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UZASADNIENIE

Projekt "Nasze i ich pokolenie", będzie realizowany przez Zespół Szkół
Elektronicznych w Lublinie w okresie od 22.09.2019 do 21.03.2020 roku.

Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych, w tym
porozumiewania się w języku obcym, kompetencji społecznych i obywatelskich,
inicjatywności i przedsiębiorczości, świadomości ekspresji kulturowej oraz umiejętności
uczenia się poprzez wspólne realizowanie projektu ponadnarodowego z rówieśnikami z
innego kraju.

Cele szczegółowe to:
- docenienie bogactwa kulturowego krajów Unii Europejskiej;
- poznanie drogi do demokracji Polski i Rumunii po 1989 roku;
- wymiana doświadczeń w zakresie uczestnictwa w demokracji między rówieśnikami obu
krajów;
- budowanie poczucia sprawczości i odpowiedzialności za własne działania społeczne i
obywatelskie;
- rozwijanie współpracy i wzajemne uczenie się rówieśników w czasie przygotowywanych
działań w ramach wymiany.

Grupę docelową projektu ze strony Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie
będzie stanowiło 20 uczniów i 4 nauczycieli (opiekunów).

W ramach projektu zostanie zorganizowany wyjazd uczniów do Rumunii, gdzie
wspólnie ze swoimi rówieśnikami będą uczestniczyć w lekcjach historii, poznawać
wzajemnie kulturę i obyczaje panujące w obu krajach.

Uczestnicy projektu zdobędą konkretną wiedzę z zakresu historii obu krajów po II
wojnie światowej. Celem spotkań jest uchwycenie wspólnych elementów historii Polski i
Rumunii, ukazanie doświadczeń które miały wpływ na funkcjonowanie i rozwój procesów
społecznych i obywatelskich. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość poznania kultury i
obyczajów panujących w obu krajach. Realizacja projektu wpłynie na rozwój kompetencji
kluczowych w zakresie wielojęzyczności, umiejętności uczenia się, przedsiębiorczości,
kompetencji osobistych, społecznych, obywatelskich oraz w zakresie świadomości
i ekspresji kulturowej.

Projekt finansowany jest w 100% ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu
państwa.
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