
Rekomendacje Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży  

do Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2018  
 

KDO ds. Młodzieży rekomenduje wprowadzenie do Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej 

Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 nowych konkursów ofert na realizacje zadań 

publicznych dotyczących działań na rzecz dzieci i młodzieży oraz aktywizacji młodego pokolenia  

i rozwoju wspólnot lokalnych. W szczególności rekomendujemy uruchomienie trzech, niżej opisanych 

konkursów ofert: 

 

1. Działania z zakresu wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych "Regranting": 

 

Konkurs, którego celem będzie wyłonienie realizatora/ów projektu edukacyjno-aktywizacyjnego 

o charakterze "regrantingowym", skierowanego do młodych krakowian.  

 

Głównym celami zadania będą: 

 Aktywizacja młodych krakowian - zwiększenie liczby młodych osób działających na rzecz 

miasta i wspólnot lokalnych. 

 Rozwój kompetencji liderskich młodych krakowian. 

 Kształtowanie i rozwój postaw stanowiących podstawę skutecznej aktywności społecznej: 

poczucie sprawstwa, wiara we własne siły, poczucie odpowiedzialności za sprawy publiczne, 

motywacja do współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej oraz przedstawicielami 

administracji publicznej. 

 

Zadanie obejmować będzie: 

 wsparcie szkoleniowo-doradcze dla młodych liderów chcących podjąć działania na rzecz 

swojej społeczności; 

 wsparcie finansowe dla grup nieformalnych realizujących działania na rzecz swojej 

społeczności (mini granty lub sfinansowanie planowanych przez grupę działań); 

 działania promocyjne mające na celu zachęcenie młodych liderów i liderki do udziału  

w projekcie, a także promowanie mini projektów i osiągnięć młodych liderów; 

 

Komisja rekomenduje powołanie, przed uruchomieniem konkursu, grupy roboczej, której zadaniem 

będzie wypracowanie: 

 minimalnego zakresu wsparcia szkoleniowo-doradczego; 

 minimalnych i maksymalnych wartości projektów młodzieżowych realizowanych w ramach 

zadania; 

 minimalnych kryteriów rekrutacji grupy docelowej; 

 ew. rekomendacji dla realizatorów zadania. 

 

Skład komisji obejmować powinien: przedstawicieli KDO ds. młodzieży, przedstawicieli UMK w tym 

Referatu ds. młodzieży i seniorów, przedstawicieli młodzieży (np. absolwentów KAS, reprezentantów 

Młodzieżowej Rady Miasta), ekspertów mających doświadczenie w realizacji projektów 

regrantingowych.  



Proponowana wartość konkursu: 100 000,00 zł (pozwalająca na realizację ok. 12 projektów o średniej 

wartości 5 000,00 zł, udzielenie efektywnego wsparcia szkoleniowo-doradczego, zapewnienie 

rzetelnej obsługi administracyjne i prawidłowego wydatkowania dotacji oraz adekwatnych działań 

promocyjnych).    

 

 

2. Działania na rzecz dzieci i młodzieży "Miasto dla młodzieży".  

 

Konkurs, którego celem będzie wyłonienie realizatorów projektów skierowanych do dzieci  

i młodzieży, ukierunkowanych na aktywizację, zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój pasji  

i zainteresowań, edukację obywatelską, promocję aktywnego stylu życia. 

 

Głównym celami zadania będą: 

 Wzmocnienie i wzbogacenie oferty rozwojowej i edukacyjnej skierowanej do dzieci  

i młodzieży. 

 Wzmocnienie potencjału krakowskich organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci 

i młodzieży. 

 Diagnoza potencjału krakowskich NGO działających na rzecz dzieci i młodzieży, wyłonienie 

liderów społecznych działających na rzecz dzieci i młodzieży, wzmocnienie ich współpracy  

z UMK w tym motywacji do aktywnego włączenia się w tworzenie programu Młody Kraków 

2.0, dodatkowa diagnoza sytuacji dzieci i młodzieży w Krakowie. 

 

Proponowana wartość konkursu: 500 000,00 zł (pozwalająca na realizację ok. 10 projektów o średniej 

wartości 50 000,00 zł, co z kolei pozwala na realizację sensownego programu całorocznego).    

  

 

3. Działania z zakresu wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych "18+". 

 

Konkurs, którego celem będzie wyłonienie realizatorów projektów skierowanych do studentów  

i młodych dorosłych (do 30 r.ż.) ukierunkowanych na promocję aktywności społecznej  

i kształtowanie postaw obywatelskich, w tym patriotyzmu lokalnego.   

 

Głównym celami zadania będą: 

 Poznanie i wzmocnienie potencjału młodych dorosłych zamieszkujących Kraków. 

 Wzmocnienie potencjału krakowskich organizacji działających na rzecz studentów i młodych 

dorosłych.  

 Przyspieszenie procesu utożsamiania się z "studentów" i młodych dorosłych z Krakowem, 

szybsze włączanie ich i ich potencjału w życie społeczności krakowskiej. 

 Kształtowanie i rozwój postaw stanowiących podstawę skutecznej aktywności społecznej: 

poczucie sprawstwa, wiara we własne siły, poczucie odpowiedzialności za sprawy publiczne, 

motywacja do współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej oraz przedstawicielami 

administracji publicznej. 

 

Proponowana wartość konkursu: 150 000,00 zł (pozwalająca na realizację ok. 5 projektów o średniej 

wartości 30 000,00 zł). 


