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OO/AB/YB.- Intentieverklaring voor samenwerking vzw Gluon.

De Gemeenteraad,

Gelet op de nieuwe Gemeentewet,

Overwegende dat de stad Brussel en vzw Gluon  de nadrukkelijke intentie hebben om samen te overleggen en te onderzoeken hoe zij
kunnen komen tot een doorgedreven samenwerking met betrekking tot een innovatief project van Gluon;

Overwegende dat de samenwerking zal worden gebaseerd op het project Hacktivate Your World, dat jongeren tussen 12 en 18 jaar
op een aangename manier in contact met digitale technologieën en de Sustainable Development Goals;

Overwegende dat dit project de sociale, creatieve en ondernemingsgerichte competenties van de jongeren versterkt. Het biedt hen
ervaringen die ze op school anders niet hebben en brengt hen in contact met talrijke opleidingen en initiatieven voor het leren van
digitale vaardigheden in Brussel;

Overwegende dat het doel van deze samenwerking, de intentie van de stad Brussel is om te intermediëren bij het enthousiasmeren
van jongeren voor deelname aan de workshops en het Lab via lokale organisaties, van, zorgen voor een vlotte doorstroom van de
communicatie over de workshops en fablabs van Hacktivate Your World naar de scholen en jeugdorganisaties van de Stad Brussel en
het streven naar duurzaamheid van Hacktivate Your World;

Gelet op het advies van de Sectie van het Openbaar Onderwijs;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLIST:

Enig artikel: Het engagement van de Stad Brussel om samen met Gluon vzw, te overleggen en te onderzoeken hoe zij kunnen komen
tot een doorgedreven samenwerking met betrekking tot het project Hacktivate Your World, goedkeuren.
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