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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 lata 2019-2022 na realizację projektu "Gospodarstwo domowe bez
chemii"
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, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co
następuje:
§1
Zatwierdza się do realizacji w okresie od 01.09.2019r. do 31.08.2022r. projekt
"Gospodarstwo domowe bez chemii" finansowany z funduszy Komisji Europejskiej
w ramach Programu Erasmus+.
§2
Wyraża się zgodę na współpracę partnerską z następującymi instytucjami:
Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesület, Béke str. 4, Kállósemjén 4324, (Węgry)
- koordynatoorem projektu; Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi, Merkez/Zonguldak
Bahçelievler Mahallesi, Gül Sok. No:22, 67100 Zonguldak, Merkez/Zonguldak
(Turcja); CEIP Santa Rosa de Lima, Calle Tomillo, S/N, 30120 El Palmar, Murcia
(Hiszpania); 3rd Lyceum of Veria, Imathia (Grecja).
§3
Zabezpiecza się w budżecie Gminy Lublin wartość środków finansowych
podlegających zaliczkowaniu
i refundacji (płatność końcowa) pochodzących
z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ w kwocie ogółem:
199 688,16 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset
osiemdziesiąt osiem złotych szesnaście groszy) z czego: w roku 2019 – 34 357,09
PLN (słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem złotych dziewięć
groszy); w roku 2020 - 65 357,21 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta
pięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia jeden groszy); w roku 2021 – 65 365,86
PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych,
osiemdziesiąt sześć groszy); w roku 2022 - 34 608,00 PLN (słownie: trzydzieści
cztery tysiące sześćset osiem złotych).
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§5
Projekt będzie finansowany w 100% ze środków Unii Europejskiej.
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§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Lublin
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UZASADNIENIE

Projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii" będzie realizowany przez Szkołę
Podstawową nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie w okresie od 1 września 2019 roku do 31
sierpnia 2022 roku.
Głównym celem projektu jest: rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych
uczniów, szczególnie w obszarze chemii i biologii. Uświadomienie uczniom i ich rodzinom
znaczenia ochrony zdrowia i środowiska.
Cele szczegółowe to:
- efektywne wykorzystanie zasobów poprzez minimalizację wytwarzania odpadów,
- ograniczanie zanieczyszczeń do poziomu, który nie szkodzi naturze i zdrowiu
ludzkiemu,
- ochrona zdrowia ludzi poprzez utrzymanie bezpiecznego i czystego środowiska,
- zapewnienie dostępności dobrej jakości wody i żywności.
Podczas pracy projektowej uczniowie będą analizować substancje, których
używają do prania, mycia naczyń, czyszczenia, higieny i gotowania w ich domach.
Przeanalizują ich składniki i zbadają ich wpływ na organizm żywy; spróbują znaleźć te
naturalne substancje, które mogłyby je zastąpić. Bardzo ważne jest, aby uczniowie mogli
zastanowić się, w jaki sposób mogą chronić swoje środowisko i jak przyczynić się do
zrównoważonego rozwoju. Chcemy, aby osobiste doświadczenia skłoniły do zmiany
postrzegania uczniów, rodziców i uczestniczących nauczycieli, co jest niezbędne dla
zapewnienia zrównoważonego rozwoju.
Edukacja ekologiczna obejmie również zmianę postawy, zachowania i stylu życia.
Praktyczne doświadczenia będą działały jako katalizatory podczas tego procesu. Projekt
zakłada również rozwijanie kompetencji komunikowania się w językach obcych ze
szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego, poznanie krajów partnerskich oraz
rozwijanie postaw tolerancji i akceptacji innych kultur w ramach wspólnoty europejskiej.
Grupę docelową projektu będą stanowili wszyscy uczniowie w wieku 10 – 16 lat,
ich rodzice i nauczyciele, liczba bezpośrednich beneficjentów 20 uczniów i 8 nauczycieli.
Uczestnicy projektu zdobędą konkretną wiedzę i umiejętności w zakresie
wykorzystania naturalnych ekologicznych produktów, przyjaznych dla człowieka i
środowiska. Projekt ma zachęcić uczniów do dokonywania świadomych wyborów w
dbałości o zdrowie i środowisko naturalne. Innowacyjne metody mają podnieść
motywację uczniów do nauki i rozwoju osobistego. Projekt odpowiada na zamiany
nawyków młodego pokolenia poprzez pokazanie przykładów dobrych praktyk na poziomie
lokalnym, krajowym i międzynarodowym (europejskim). Działania wykorzystane podczas
realizacji projektu dostarczą uczniom niezbędnych informacji i przykładów tak, aby mogli
wybrać i propagować styl życia w zgodzie z naturą.
Projekt finansowany jest w 100% ze środków Unii Europejskiej.
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