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Miejskie Centrum Dialogu 

Obecni: 

Członkowie KDO ds. Młodzieży z ramienia NGO: 

Barbara Moś – Stowarzyszenie Europe 4 Youth 

Tomasz Pytko –Stowarzyszenie  All In UJ 

Marta Ożlańska – Fundacja Archezja 

Stanisław Banaś – Fundacja Ukryte Skrzydła  

Katarzyna Limanówka – Stowarzyszenie Absolwentów „Radośni” 

 

Członek KDO ds. Młodzieży z ramienia UMK: 

Andrzej Kulig - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta 

Mateusz Płoskonka – MOWIS  

Tomasz Talaczyński – MOWIS 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy bieżące. 

2. Omówienie Rocznego Programu Współpracy GMK  z NGO 2018. 

3. Omówienie działań w ramach strategii Młody Kraków 2.0. 

4. Pozostałe. 

 

Przebieg spotkania: 

 Ad. 1. Sprawy bieżące 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca KDO ds. młodzieży Barbara Moś. Przewodnicząca pokrótce 

przedstawiła przebieg ostatniego posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

które odbyło się 4 września br. Podczas posiedzenia przedyskutowano kwestie strategii Krakowa 

2030 oraz Roczny Program Współpracy Gminy Miasta Krakowa z NGO. W posiedzeniu uczestniczyli: 

Barbara Moś, Tomasz Pytko oraz Mateusz Stachowicz.  



Ad. 2.  Omówienie Rocznego Programu Współpracy GMK  z NGO 2018. 

Głos zabrał Pan Mateusz Płoskonka, który zaprezentował najważniejsze zmiany oraz ustalenia 

związane z wprowadzeniem RPW 2018. Pan Płoskonka poinformował członków KDO ds. młodzieży o 

nowym trybie aplikowania w ramach współpracy finansowej dla NGO (fundusz wkładów własnych), o 

przygotowanym spisie organizacji realizujących projekty, który umożliwi ich ewaluację i 

transparentność działań oraz o wprowadzeniu formuły regrantingu – kwestią otwartą nadal 

pozostaje wyznaczenie osobnej puli na projekty dla młodzieży. Pan Płoskonka poinformował o 

prowadzonych konsultacjach w ramach rocznego programu współpracy, wszelkie możliwe uwagi 

należy przesłać do 18 października. W tym punkcie głos zabrała także Przewodnicząca KDO ds. 

młodzieży, która zaakcentowała istotność otwartej formuły w ramach współpracy oraz 

transparentność realizowanych projektów. Ustaliła także termin do nasyłania wszelkich uwag 

dotyczących RPW 2018 dla członków KDO ds. młodzieży, który został wyznaczony na 15 października.  

 

Ad. 3. Omówienie działań w ramach strategii Młody Kraków 2.0. 

Punkt otworzył Tomasz Pytko, który przedstawił główne założenia dotyczące wydarzenia 

YouthKrackHack, które miałoby odbyć się w ramach działań w obszarze współtworzenia strategii 

Młody Kraków 2.0. Tomasz Pytko zaprezentował wstępny scenariusz 24 godzinnego wydarzenia, 

który mógłby zostać zorganizowany w Muzeum Inżynierii Miejskiej lub Sali Miedzianej w Pałacu 

Krzysztofory (MHK). Podczas tego wydarzenia wcześniej zakwalifikowane grupy młodzieżowe będą 

pracować nad własnymi projektami, które mogłyby zaistnieć w przestrzeni miejskiej Krakowa, 

zmieniając jego oblicze na lepsze. Zasugerował także wejście we współpracę z firmą zewnętrzną, 

która zajęłaby się organizacją i logistyką tego typu wydarzenia, podobnie jak miało to miejsce w 

przypadku wydarzenia KrackHack organizowanego przez UMK w marcu 2017r.  

Odnosząc się do zaprezentowanej idei Pan Płoskonka zasugerował, by tego typu wydarzenie 

zorganizować po przedstawieniu wyników badań prowadzonych obecnie wśród młodzieży w 

Krakowie (wśród różnych grup wiekowych), które wstępnie zostaną zaprezentowane 1 grudnia br. 

Ustalenie pewnych obszarów problemowych stanowiłoby podstawę dla merytorycznego 

opracowania tego typu wydarzenia jak YouthKrackHack oaz jego mocnego osadzenia w obszarze 

faktycznych kwestii do rozwiązania. Diagnoza wytyczona na podstawie przeprowadzonych badań 

zdecydowanie urealniłaby sam projekt, który mógłby tym samym zostać przeprowadzony 

najwcześniej w połowie grudnia br. Pan Talaczyński z kolei podważył realność terminu 

zasugerowanego przez Pana Płoskonkę, który w jego mniemaniu jest nierealny ze względów 



logistycznych związanych z organizacją tak dużego przedsięwzięcia. Pan Płoskonka zaznaczył także, że 

UMK nie przeznaczyło żadnych nagród finansowych w pierwszej edycji KrackHack’u. 

Barbara Moś w ramach organizacji tego wydarzenia zgłosiła możliwość wsparcia wydarzenia 

finalnego w ramach YouthKrackHack z własnych środków, warunkiem jest jednak przygotowanie 

projektu w listopadzie. 

Pan Płoskonka poprosił członków KDO ds. młodzieży o wstępny montaż finansowy oraz podstawową 

dokumentację techniczną związaną w organizacją tego typu przedsięwzięcia. 

Barbara Moś przypomniała o wcześniejszych rekomendacjach KDO dotyczących stworzenia grupy 

roboczej pracującej nad projektem YouthKrackHack, w skład której wchodziliby przedstawiciele 

różnych wydziałów, jednostek i organizacji (m.in. MOPS, WSS, MOWIS, KDO), a która byłaby 

odpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie tegoż projektu. W odpowiedzi Pan Płoskonka 

zaznaczył, że jak najbardziej jest otwarty na tę propozycję, proponuje jednak wstrzymanie się z 

formowaniem takiej jednostki do czasu prezentacji wyników badań, które to wskażą wszystkich 

faktycznych interesariuszy przedsięwzięcia.  

Pan Talaczyński zaprezentował pokrótce przebieg dalszych badań wśród młodzieży. Po konsultacjach 

z ekspertami (socjologami) urząd odszedł od prac ilościowych na poczet prac warsztatowych w 

różnych grupach – gimnazjaliści, licealiści, netsi, etc. Przypomniał, że 1 grudnia br. zostaną 

zaprezentowane pogłębione wyniki tych badań, na które przedstawicie KDO są zaproszeni. 

Pan Talaczyński poinformował członków KDO ds. młodzieży o zmianie regulaminu projektu „Młodzi w 

Akcji”, w którym uwzględniono także młodzież 18+ (studentów). Przypomniał także o uruchomieniu 

zakładki dla KDO na stronie młodziekrakow.pl, z której przedstawiciele KDO mogą korzystać, a w 

przyszłości także osobiście modyfikować. 

Ad. 4. Pozostałe. 

Stanisław Banaś zwrócił uwagę na niską frekwencję członków KDO w posiedzeniach.  

Żaden z obecnych członków nie zgłosił wolnych wniosków. 

Posiedzenie KDO ds. Młodzieży zamknęła Barbara Moś o godzinie 17.00. 

Spotkanie protokołowała: Katarzyna Limanówka 

Sprawozdanie zatwierdziła: Barbara Moś (Przewodnicząca KDO ds. Młodzieży) 


