
 

RAPORT 
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO  

DS. MŁODZIEŻY 
W ROKU 2016 

 

Rok 2016 był pierwszym rokiem funkcjonowania KDO ds. Młodzieży. Został powołany przez 15 

organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą. W 2016 roku grono powiększyło się do 18 

członków. 

W ciągu roku odbyły się 3 posiedzenia komisji, w trakcie których podjęto następujące uchwały: 

- o powołaniu KDO ds. Młodzieży, o przyjęciu regulaminu i wyborze władz, 

- o przyjęciu strategii KDO i planu działania, 

- wnioskująca o wyznaczenie planu tworzenia strategii „Młody Kraków 2.0”, 

- w sprawie rekomendacji KDO ds. Młodzieży do Rocznego Programu Współpracy GMK z NGO na 2017 

rok, 

- wzywająca Miejskie Centrum Dialogu do dostosowania centrum do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Ponadto, w ramach prac KDO opracowano liczne podsumowania i rekomendacje powstałe podczas 

wydarzeń organizowanych przez organizacje członkowskie pod auspicjami KDO: rekomendacje 

młodzieżowe, wnioski z warsztatów i konferencji.   

KDO ds. Młodzieży zrealizowało następujące inicjatywy:  

1) Małopolski Dialog Młodzieży i debata finałowa nt. zapobiegania wykluczeniu młodzieży z udziałem 

młodzieży oraz przedstawicieli Urzędu Miasta, Rady Miasta, organizacji pozarządowych i ekonomii 

społecznej. Debata rzuciła światło na problemy społeczne, jakie widzą młodzi ludzie oraz ich 

perspektywę nt. rozwiązań. Zrealizowała również postulat angażowania samych młodych do debaty nad 

politykami miejskimi.  

2) Konferencja „Bootcamp EDU+”, w której wzięli udział praktycy edukacji obywatelskiej, przedstawiciele 

szkół średnich i wyższych, reprezentanci Urzędu Miasta i innych decydentów. W efekcie konferencji 

powstała lista inicjatyw do zrealizowania dla wzmocnienia edukacji obywatelskiej młodzieży w 

Krakowie, jak również rekomendacji do różnych podmiotów, w tym do Rocznego Programu Współpracy z 

organizacjami pozarządowymi na 2017 rok. 

3) Prowadzenie fanpage`u na Facebook „Kraków Młody Duchem” informującego wszystkich 

zainteresowanych o działaniach,  inicjatywach, strategiach na rzecz młodzieży w Krakowie, w których 

bierze udział KDO. 

4) Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok otwarte na 

„środowisko młodzieżowe” w Krakowie. 

5) Badanie kwestionariuszowe „Dozwolone od lat 18stu” młodzieży powyżej 18 roku życia mieszkającej, 

uczącej się lub/i pracującej w Krakowie, wyłaniające dalsze obszary do badań i zarysowujące potrzeby 



 

tego segmentu młodzieży. Badania odbyły się w ramach szerszej inicjatywy promującej obecność 

młodzieży powyżej 18 roku życia w politykach miejskich.    

6) Konferencja „Jaka im profilaktyka”, która zebrała środowisko specjalistów, praktyków, naukowców i 

decydentów w obszarze profilaktyki młodzieży i skupiła się w szczególności na problemie uzależnień 

behawioralnych. Konferencja zorganizowana została aby zainaugurować prace nad programem miejskim 

dotyczącym profilaktyki uzależnień behawioralnych młodzieży. 

7) Kampania podnosząca problem dostosowania Miejskiego Centrum Dialogu do potrzeb osób z 

niepełnosprawnością ruchową. 

KDO ds. Młodzieży wzięło udział w:  

- konceptualizacji obszarów badawczych diagnozy krakowskiej młodzieży zrealizowanej na zlecenie 

Urzędu Miasta Krakowa przez Fundację Rozwoju Badań Społecznych, 

- warsztatach strategicznych Miasta Krakowa - Kraków 2030, 

- warsztatach wypracowana strategii promocji Krakowa na lata 2016-2022, 

- kampanii promującej wybory do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

- Budżecie Obywatelskim – rozpisano projekt „Szkoła Dialogu”, 

- licznych konsultacjach, spotkaniach i forach współpracy Urzędu Miasta Krakowa z NGO i mieszkańcami. 


