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lp opis koszt uwzględnione/nie

1 Dzielnice młodzieży
Tutaj pomysł w kategorii 'Młodzież dla Lublina', trochę na fali 'Dzielnic Kultury':
-&gt: W każdej dzielnicy młodzież (przykładowo 3-5 os. drużyny pod okiem Opiekuna 
projektu/Mentora) zgłaszałyby swój pomysł na ożywienie danej 
społeczności/przestrzeni w formie: mini festiwalu, festynu, serii mniejszych wydarzeń, 
projektu artystycznego itp., 
-&gt: Projekt musiałby być skierowany do rówieśników lub wybranych grup 
docelowych zamieszkujących daną dzielnicę. 
-&gt: Komisja miałaby za zadanie wybrać po 1 projekcie na każdą z dzielnic (co dałoby
ok. 27 dofinansowanych projektów) .  
-&gt: Wygrane zespoły byłyby zaproszone na darmowe Szkolenie (weekendowe, 
tygodniowe lub najlepiej w formule kilku modułów rozłożonych w czasie), w ramach 
którego dowiedzieliby się, jak realizować własne inicjatywy kulturalno-społeczne w 
ramach danego Programu. 
-&gt: Wspierać młodzież w realizacji inicjatyw mogłyby szkoły, lokalne NGO'sy czy 
dzielnicowe instytucje kultury.

Taki program to z pewnością 
koszt rzędu kilkuset tysięcy 
złotych. Jeśli takie mini granty 
na projekty wynosiłyby 
przykładowo 5000 zł - mnożąc
to przez ilość dzielnic (27) 
dałoby nam kwotę 135 000. 
Oczywiście dochodzą do tego 
koszty organizacyjne całego 
Programu.

Uwzględniona.
Pomysł działań dla młodzieży 
poza centrum, w dzielnicach, 
których mieszkają przewijał się
podczas spotkań 
konsultacyjnych. Idea została 
uwzględniona w aplikacji. 

2 Warsztaty z instagrama
Mnóstwo młodych osób używa teraz social mediów, głównie dla zabawy, a to naprawdę
fantastyczne medium do edukacji i zdobywania wiedzy.
Chętnie poprowadzę warsztaty dla młodzieży na temat jak fajnie używać instagrama, 
edukować, wdrażać fajne pomysły, inspirować i motywować :)

Myślę, że minimalma ilość 
czasu to 1,5- godziny:  
ćwiczenia, wykład, szkolenie - 
do wyboru i dogadania - 180 zł
brutto
lub oczywiście dłużej jeżeli 
chodzi o szkolenie oraz 

Nie uwzględniona.

Warsztaty dla młodzieży to 
dobry pomysł, ale w 
konsultacjach i zbieraniu 
pomysłów nie chodzi o 
przesyłanie swoich ofert. 
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bardziej praktyczne działania 
na aplikacji
np 9.00-15.00 - 550 zł brutto

Umowa zlecenie, dzieło, 
działalność nierejestrowana

3 Zajmuję się młodzieżowym projektem Aktywni na 100 lat, mamy szereg wsparcia dla młodych, działamy na terenie 14 
miast całego woj. Lubelskiego. Mamy 210 uczestników i uczestniczek, w wyniku zbliżającej się rekrutacji grupa wzrośnie
do 420 osób. Robimy projekty, angażujemy w akcje charytatywne, prowadzimy wolontariat. W Lublinie od wielu lat 
działa Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK, która ma na swoim koncie setki wydarzeń, pokazów 
pierwszej pomocy i akcji społecznych. W jaki sposób moglibyśmy się zaangażować w walkę o tytuł ESM 2023? Chętnie 
przedstawimy nasze działania. Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Uwzględnione.
Wkrótce odbędą się kolejne 
rozmowy z organizacjami 
pozarządowymi, dotyczące 
włączania się w proces ESM.

4 Stowarzyszenie Perły Lublin (kobiecy klub piłkarski) w pełni popiera starania Lublina do tytułu Europejskiej Stolicy 
Młodzieży. Z uwagi na obowiązki zawodowe nie mogliśmy uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu organizacji 
pozarządowych na ZOOMie, ale jesteśmy zainteresowani jego ustaleniami. Jeśli jest potrzeba lub jakiś otwarty nabór 
pomysłów możemy się podzielić naszymi skromnymi propozycjami partycypacji naszej organizacji w tym projekcie. 
Stowarzyszenie Perły Lublin.

Uwzględnione.
Wkrótce odbędą się kolejne 
rozmowy z organizacjami 
pozarządowymi, dotyczące 
włączania się w proces ESM.

5 W załączniku przesyłam pracę 
pokazującą pomysły na Lublin jako 
Europejską Stolicę Młodzieży - 
załącznik w postaci notatki 
graficznej poniżej.

Uwzględniona.



Załącznik do raportu z konsultacji społecznych:

   
        Koncepcja aplikacji Miasta Lublin do tytułu 

       Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2023 r. 
  

     15 - 30.04.2020

Zestawienie uwag przesłanych mailem oraz w ramach ankiety on line w ramach konsultacji społecznych Europejskiej Stolicy Młodzieży


