OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące gminy/powiatu
nazwa inicjatywy
nazwa gminy/powiatu

Dzień Dziecka w Urzędzie Miejskim w Radomiu pn.: „Strach ma wielkie
OCZY, czyli nie taki Urząd straszny”
Gmina Miasta Radomia

dokładny adres

26-600 Radom, ul. J. Kilińskiego 30

województwo

Mazowieckie

telefon

(48) 48 36 20 201

adres strony internetowej

www.radom.pl

faks

48 362-67-53

adres e-mail

prezydent@umradom.pl

2. Rodzaj(e) podjętych działań (zaznacz):


kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i udziału obywateli
w formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej lub regionalnej;

 wprowadzanie nowatorskich form demokracji lokalnej;


rozwijanie systemów kontroli i komunikacji społecznej, ze szczególnym podkreśleniem
przejrzystości procesów decyzyjnych władz gminy lub powiatu;

 oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami
pozarządowymi;


formy działalności z podmiotami gospodarczymi i ich samorządami na rzecz wspólnoty
obywatelskiej i lokalnego rozwoju;

 działania na rzecz wychowania obywatelskiego, w tym pozaszkolne inicjatywy
edukacyjne, działania na rzecz młodych mieszkańców gminy lub powiatu;


decentralizację realizacji zadań publicznych, drogą przekazywania jej organizacjom
obywatelskim lub jednostkom bliższym obywateli;



inne……………………………………………………………………………………………………
……………………………...………………………………………………………………………...
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3. Przedmiot działalności
Dzień Dziecka w Urzędzie Miejskim w Radomiu pn.: „Strach ma wielkie OCZY, czyli nie
taki Urząd straszny”, zorganizowany został w związku z Międzynarodowym Dniem
Dziecka. Głównym celem projektu było ukazanie dzieciom idei społeczeństwa
obywatelskiego, w którym mieszkańcy świadomie uczestniczą w życiu publicznym, są
aktywni i myślą o interesach społecznych. Urzędowy Dzień Dziecka, to pomysł, na
poszerzenie przez dzieci wiedzy na temat funkcjonowania Urzędu Miejskiego, pracy
Prezydenta, jego pracowników oraz Rady Miejskiej.
4. Opis działań
MIEJSCE: Gmach Urzędu Miejskiego, Urząd Stanu Cywilnego, Sala Obrad Rady Miejskiej
GRUPA DOCELOWA: dzieci wraz z opiekunami ze radomskich szkół podstawowych.
DOKUMENTACJA FORMALNA:
 ZARZĄDZENIE NR 4847/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 marca 2014
roku, w sprawie ogłoszenia konkursu pn.” Radom, miasto moich marzeń i praw”.
 REGULAMIN
KONKURSU dla uczniów radomskich szkół podstawowych pn.
„Radom, miasto moich marzeń i praw.”
„STRACH MA WIELKIE OCZY…" to pomysł, gdzie po raz pierwszy w historii miasta
otworzono dla dzieci Urząd Miejski, Gabinety Prezydenta i jego Zastępców, Sekretarza,
Skarbnika oraz wydziały UM. W ramach projektu Prezydent Miasta Radomia ogłosił
Konkurs pn.: „Radom, miasto moich marzeń i praw”, obejmujący dwie kategorie :
1. wyłonienie składu Dziecięcej Rady Miejskiej i Przewodniczącego Dziecięcej Rady
Miejskiej;
2. wyłonienie Dziecięcego Prezydenta Miasta.
Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu przez ucznia następującej pracy:
 w kategorii Dziecięcej Rady Miejskiej – napisaniu projektu uchwały w dowolnie
wybranej sprawie dotyczącej przyszłości Radomia;
 w kategorii Dziecięcy Prezydent Miasta – napisaniu opowiadania nt. „Radom – moje
miasto za 10, 20, 30 …. lat” .
Celem konkursu pn. „ Radom, miasto mich marzeń i praw”, było umożliwienie dzieciom
w wieku od 8 do 13 lat zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ich osobistego
rozwoju, poprzez ukazanie wartości społeczeństwa obywatelskiego w ramach realizowanego
Dnia Dziecka w Urzędzie Miejskim.
POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA:


Powołanie Dziecięcego Prezydenta Miasta – rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci
w wieku 8-13 lat, w którym każde dziecko, poprzez złożenie pracy konkursowej
miało możliwość zgłoszenia swojej kandydatury na dziecięcego Prezydenta Miasta;
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Powołanie Dziecięcej Rady Miejskiej z Przewodniczącym – rozstrzygnięcie konkursu
dla dzieci w wieku 8-13 lat, w którym każde dziecko, poprzez złożenie pracy
konkursowej miało możliwość zgłoszenia swojej kandydatury do dziecięcej Rady
Miasta. Spośród wybranej Rady, dokonano wyboru Przewodniczącego Rady;



Uroczysta Gala wręczenia nagród w konkursie „Radom, miasto moich marzeń
i praw” i wręczenie aktów nominacji Dziecięcemu Prezydentowi Miasta Radomia
oraz Dziecięcemu Kolegium, jak również dziecięcej Radzie Miejskiej;



Konferencja prasowa – po uroczystej Gali wręczenia nagród w Konkursie została
zorganizowana dziecięca konferencja prasowa – podczas której nowo wybrany
Prezydent oraz Rada Miasta przedstawili swój plan rozwoju miasta;



Uroczysty Przemarsz dzieci sprzed budynku Urzędu Miejskiego ul. S. Żeromskiego
do Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Moniuszki;



Uroczysta Dziecięca Sesja pt. „Radom – miasto moich marzeń i praw.”
Posiedzenie odbyło się w Sali Obrad Urzędu Stanu Cywilnego;



„Spacer po Urzędzie” – celem było przekonanie uczniów, że Urząd wcale nie jest taki
straszny. Dzieci mogły poszerzyć wiedzę na temat funkcjonowania instytucji. Ścieżka
zwiedzania Urzędu została specjalnie przygotowana z myślą o najmłodszych.

Zwiedzanie Poszczególnych Wydziałów – Budynek Urzędu przy ul. S. Żeromskiego
Atrakcje dla dzieci przygotowały działające resorty w Urzędzie, natomiast uroczystego
otwarcia drzwi Urzędu dokonał w symboliczny sposób Prezydent w asyście swoich
Zastępców. Następnie dzieci rozpoczęły zwiedzanie poszczególnych gabinetów i komórek
organizacyjnych Urzędu w tym:


Kancelaria Prezydenta – „Strefa Szefa”
zwiedzanie gabinetu Prezydenta, sekretariatu oraz sali konferencyjnej;



Gabinet i Sekretariat Sekretarza Miasta,
zwiedzanie oraz poznawanie pracy;



Zespół Informacji Prasowej i Publicznej – „Strefa Małego Dziennikarza”
Miejsce, w którym dzieci mogły zapoznać się z pracą rzecznika prasowego,
poćwiczyć sztukę wystąpień publicznych. Odważne dzieci mogły za
pośrednictwem Telewizyjnego magazynu Samorządowego pozdrowić swoich
rodziców czy przyjaciół;



Gabinety Wiceprezydentów
zwiedzanie oraz poznawanie pracy



Skarbnika Miasta – „Strefa Małego Ministra Finansów”
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zwiedzanie oraz poznawanie pracy - miejsce, w którym dzieci mogły dowiedzieć się
jak zarządza się finansami miasta. Była to strefa dla tych dzieci, które chcą nauczyć
się jak dobrze gospodarować swoimi pieniążkami;


Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – „Strefa Małego Ekologa”
miejsce, w którym dzieci poznały tajniki ekologii, ochrony środowiska oraz dbania
o zwierzaki;



Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki
 „Strefa Małego Nauczyciela”
miejsce dla tych dzieci, które marzą, by być po „drugiej stronie dziennika”
 „Strefa Małego Sportowca”
miejsce dla tych dzieci, które marzą, by być jak Robert Lewandowski
 „Strefa Małego Podróżnika”
miejsce dla tych dzieci, które marzą, by być jak Bear Grylls



Wydział Kultury – „Strefa Małego Van Ghoga”
miejsce, w którym dzieci mogły dowiedzieć się jak rozwijać realizować swój talent
artystyczny;



Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – „Strefa Małego Promotora Zdrowia”
Czyli „ w zdrowym ciele zdrowy duch” - miejsce, w którym dzieci pozyskały
wiadomości nt. zdrowej żywności, o aktywności fizycznej czy pierwszej pomocy
przedmedycznej;



Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych –
„Strefa Małego Społecznika”
miejsce, w którym dzieci miały okazję się poznać tajniki współpracy z innymi,
dowiedzieć się, jak pomagać innym dzieciom oraz uzyskać informacje jak działają
organizacje społeczne i do których mogą się zapisać, a także zapoznać się
z zasadami przeprowadzania konsultacji społecznych



Monitoring Miejski – „Strefa Małego Detektywa”
Czyli „po drugiej stronie mocy” – miejsce, gdzie dzieci mogły zobaczyć swoje
miasto ekranu monitora;



Wydział Teleinformatyczny – „Strefa Małego Informatyka”
Czyli „jak to działa” – miejsce w którym dzieci poznawały tajniki komputerowej
obsługi urzędu;



Wydział Komunikacji – „Strefa Małego Kierowcy”
Miejsce przeznaczone dla tych dzieci, które marzą, by być jak Robert Kubica;



Biuro Obsługi Mieszkańca – „Strefa Małego Interesanta”
miejsce, w którym dzieci mogły nauczyć się jak załatwić ważne dla siebie sprawy
lub pomóc rodzicom w znalezieniu odpowiedniego miejsca do jej zrealizowania.
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Zwiedzanie Poszczególnych Wydziałów - Budynek przy ul. S. Moniuszki


Biuro Rady Miejskiej – „Strefa Polityka”
Zwiedzanie oraz zapoznanie się z pracą Radnych
Zaproszeni zostali Radni Rady Miejskiej – dzieci miały okazję poznać osoby, które
uchwalają ważne sprawy w mieście, zadać im wszelakie pytania;



Wydział Spraw Obywatelskich – „Strefa Małego Obywatela”
Miejsce, którym dzieci dowiedziały się jak uzyskać dowód osobisty – czyli jak stać
się dorosłym



Urząd Stanu Cywilnego - „Strefa Małego Mieszkańca”
miejsce, w którym dzieci dowiedziały się jakie ważne dokumenty wydawane są
przez całe życie
 „strefa malucha”
Referat urodzeń – miejsce, w którym dzieci dowiadywały się jak wydaje się akt
urodzenia
 „strefa mamy i taty”
Referat małżeństw – miejsce, w którym dzieci dowiadywały się jak wziąć ślub
 „strefa pamięci”
Referat zgonów – miejsce, w którym dzieci dowiadywały się co zrobić, kiedy
umiera bliska osoba

Na czas Dnia Dziecka Urząd Miejski zmienił się w kolorowe, pełne balonów miejsce. Każda
klasa otrzymała „ Rozkład jazdy” po Urzędzie i zgodnie z wskazówkami i strzałkami mogła
zwiedzać Urząd Miejski. W każdej ze stref na dzieci czekali pracownicy, którzy opowiedzieli
dzieciom o swoim miejscu pracy
5. Uzyskane efekty
Dziecko to mała istota, która doznając wrażeń i dostrzegając otaczający je świat, tworzy jego
obraz. Jego niepodważalnym prawem jest rozwój, który powinniśmy wspomagać. Dzieci
mają ograniczony dostęp do infrastruktury urzędu. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest
niska świadomość edukacyjna mieszkańców, będąca źródłem barier na drodze do osobistego
rozwoju. Podczas licznych spotkań zdefiniowaliśmy problem, polegający na braku oferty
alternatywnej edukacji dot. społeczeństwa obywatelskiego dla dzieci, dlatego inicjatywa
zorganizowanie Dnia Dziecka w Urzędzie przyniosła efekty w postaci:
 Sprawienia dzieciom radości;
 Nauki przez zabawę - sposób na wyzwolenie drzemiących w dzieciach zdolności
i talentów;
 Poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania Urzędu Miejskiego, pracy Prezydenta,
jego pracowników oraz Rady Miejskiej;
 Wyłonienia składu Dziecięcej Rady Miejskiej i Przewodniczącego Dziecięcej Rady
Miejskiej oraz Dziecięcego Prezydenta Miasta Radomia;
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Działań promujących aktywność sektora samorządowego;
Budowy pozytywnego wizerunku Miasta Radomia;
Przedstawienia Urzędu Miejskiego jako miejsca przyjaznego dla wszystkich.

6. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Zadanie w całości finansowane z budżetu Gminy Miasta Radomia. W ramach realizacji
inicjatywy budżetu sfinansowano zakup upominków (gadżetów), dla dzieci - uczestników
w/w projektu, poczęstunek dla 30 dzieci biorących udział w obradach Dziecięcej Rady
Miejskiej, w postaci m.in. kanapek, soków, owoców oraz wystrój Urzędu w postaci
kolorowych balonów.
7. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Trudności o charakterze ogólnoorganizacyjnym, eliminowane na bieżąco.
8. Zalecenia dla innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wdrożeniem
projektu
W projekcie bardzo istotnym elementem jest kadra Urzędu, wyspecjalizowani pracownicy,
kreatywni, a przede wszystkim interdyscyplinarni, a także wsparcie ze strony innych
podmiotów, osób oraz organizacji pozarządowych i wolontariuszy.
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