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KDO ds. Młodzieży 

za rok 2018 
 
W roku 2018 KDO odbyło się 5 posiedzeń: 26 marca, 9 lipca, 20 sierpnia, 20 września i 17 
grudnia oraz szereg spotkań roboczych i spotkań prezydium. 
 
Na posiedzeniu 20 sierpnia podjęto następujące uchwały: 

 Uchwała nr1/2018 w sprawie członkostwa organizacji w KDO ds. Młodzieży w 2018 
roku; 

 Uchwała nr 2/2018 o przyjęciu rekomendacji dot. realizacji projektów młodzieżowych 
powstałych w hackathonie młodzieżowym YouthKrakHack; 

 Uchwała nr 3/2018 w sprawie organizacji kolejnych edycji YouthKrakHack; 

 Uchwała nr 4/2018 w sprawie dalszych kroków pracy nad strategią Młody Kraków 2.0.; 

 Uchwała nr 5/2018 w sprawie przestrzeni dla młodzieży w centrum Krakowa. 
Na posiedzeniu 20 września przegłosowano: 

 Uchwała nr 6/2018 w sprawie rekomendacji do strategii „Młody Kraków 2.0.” 
A 17 grudnia uchwalono także: 

 Uchwała nr 7/2018 w sprawie powstania mapy miejsc „Youth Krak Zone”; 

 Uchwała nr 8/2018 w sprawie organizacji drugiego Youth Krak Hack w 2019 roku; 

 Uchwała nr 9/2018 w sprawie powołania Agnieszki Matejko na stanowisko Sekretarza 
KDO ds. Młodzieży. 

 
Prace KDO ds. Młodzieży w 2018 dotyczyły przede wszystkim wspierania przygotowań do 
programu Młody Kraków 2.0., w których KDO dbało o to, by młodzi ludzie mieli pełny udział w 
pracach nad tym dokumentem, a rozwiązania pochodziły właśnie od nich zgodnie z zasadą „nic 
o nas bez nas”. Prowadzone były także działania komunikacyjne (Fanpage „Kraków Młody 
Duchem”, 2 grupy na Facebook: wewnętrzna „KDO ds. Młodzieży” i zewnętrzna „Działania 
KDO ds. Młodzieży”, otwarte spotkania z młodzieżą) i konsultacyjne (otwarte posiedzenie 9 
lipca – ewaluacja hackathonu oraz otwarte spotkanie konsultacyjne programu Młody Kraków 
2.0. Eurodesk Garden organizowane przez Stowarzyszenie Europe4Youth 28 września), w 
których gromadziliśmy opinie młodych ludzi na temat rozwiązań programu „Młody Kraków 
2.0.”  
  
Najważniejszymi wydarzeniami roku 2018 był hackathon młodzieżowy „YouthKrakHack” 2 
czerwca 2018 oraz debata „O co kaman z tą młodzieżą” 27 listopada 2018, które 
współorganizowała KDO ds. Młodzieży. 
 
Założeniem hackathonu młodzieżowego było umożliwienie młodym ludziom zaprojektowanie 
rozwiązań w głównych obszarach Młodego Krakowa 2.0. Wydarzenie zgromadziło 50 młodych 
osób zgromadzonych w 10 zespołach, które zaprojektowały rozwiązania w obszarach takich 
jak: 

 Przestrzenie do pracy i aktywności młodzieży w budynku i na świeżym powietrzu – kilka 
projektów; 

 Regranting dla młodzieży – umożliwianie młodym ludziom samodzielnego 
definiowania problemów, na które odpowiadać mają projekty społeczne w obszarze 
młodzieży’; 



 Program mentoringowy dla młodych ludzi w celu wspierania ich w świadomych 
wyborach edukacyjnych i zawodowych; 

 Stworzenie systemu komunikacji miasta z młodymi ludźmi poprzez aplikację mobilną; 

 A także projekty boiska do siatkówki plażowej i imprez ulicznych współorganizowanych 
przez młodzież. 

Nagrodzono 3 projekty, ale wszystkie przyjęto, po dokładniejszym omówieniu, jako 
rekomendacje KDO ds. Młodzieży do programu Młody Kraków 2.0. 
 
Debata „O co kaman z tą młodzieżą” zgromadziła autorów, twórców i osoby odpowiedzialne 
za powstanie i realizację programu Młody Kraków 2.0. oraz młodych ludzi. Obecni byli 
Prezydent Andrzej Kulig, Dyrektor Wydziału Kultury Katarzyna Olesiak, Dyrektor MOWIS 
Mateusz Płoskonka oraz dr Ewa Krzaklewska z UJ, autorka tekstu programu. Dla jej potrzeb 
powstała seria filmików informacyjnych wyjaśniających charakter programu Młody Kraków 
2.0. 
 
KDO ds. Młodzieży w 2018 roku współorganizowało wydarzenia, konsultowało, wypowiadało 
się i inicjowało działania w obszarze młodzieży w Krakowie, co zakończyło się 
doprowadzeniem pod obrady Rady Miasta programu Młody Kraków 2.0. już na początku 
kolejnego roku. Sukcesem zakończyła się także misja podnoszenia świadomości społecznej o 
powstającym programie, a także pilotażowe projekty: „Miasto dla Młodzieży” i „Młodzi w 
Akcji” (realizowane przez członków KDO – Stowarzyszenie Europe4Youth i Fundację Nausika), 
które realizowały dwa obszary z programu „Młody Kraków 2.0.”: przetestowany został 
regranting dla młodzieży oraz program edukacji obywatelskiej wraz z realizacją własnych 
projektów.  
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