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Małopolski Ogród Sztuki
Obecni:
Członkowie KDO ds. Młodzieży z ramienia NGO:
Barbara Moś – Stowarzyszenie Europe 4 Youth
Tomasz Pytko –Stowarzyszenie All In UJ
Katarzyna Limanówka – Stowarzyszenie Absolwentów „Radośni”
Maciej Wicherek – Europejskie Centrum Młodzieży
Mateusz Stachowicz – Stowarzyszenie MŁODZI.EU
Stanisław Banaś – Fundacja Ukryte Skrzydła
Wioleta Więckowska – Fundacja Hipoterapia
Grażyna Morbitzer – Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. A. Kamińskiego
Zbigniew Janczukowicz – Fundacja Edukacyjna NAUSIKA
Członkowie KDO ds. Młodzieży z ramienia UMK:
Bożena Opach – UMK
Mateusz Płoskonka – Biuro MOWIS

Proponowany porządek obrad:
1. Uchwały KDO
2. Wolne wnioski

Przebieg spotkania:
Ad. 1. Uchwały KDO ds. Młodzieży
a) Uchwała nr 1/2018 Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży z dnia 20 sierpnia
2018 roku w sprawie członkostwa organizacji w KDO ds. Młodzieży w 2018 roku
KDO ds. młodzieży na podstawie frekwencji uczestnictwa organizacji członkowskich w
2017 roku, zgodnie z regulaminem KDO ds. Młodzieży postanawia o ustaniu
członkostwa następujących organizacji:
- Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży RAMPA
- Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”
- Fundacja „Dobra Wola”

- Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach”
KDO ds. Młodzieży postanawia przyjąć rezygnację:
- Stowarzyszenia Rozwoju i Integracji Młodzieży „Strim”
KDO ds. Młodzieży na podstawie wniosku postanawia przyjąć do grona członków:
- Fundację Edukacyjną Nausika
Głosowanie:
Liczba głosów za: 9
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0

b) Uchwała nr 2/2018 Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży z dnia 20 sierpnia
2018 roku o przyjęciu rekomendacji dot. Realizacji projektów młodzieżowych
powstałych w hackathonie młodzieżowym YouthKrakHack
Głos zabrała Barbara Moś, która przedstawiła wstępne rekomendacje dla projektów
młodzieżowych zaprezentowanych podczas wydarzenia YouthKrakHack.
Głos zabrał Pan Mateusz Płoskonka, który zaprezentował wyniki wstępnych działań w
obszarze projektów open space. Budynkiem, który ma być przeznaczony dla działań
młodzieżowych będzie budynek na Nowej Hucie przy Alei Róż. Poinformował o
wyniku spotkań z KBFem, który prawdopodobnie będzie operatorem miejsca. W tym
momencie priorytetowym działaniem jest doprowadzenie miejsca do użytku, czym
zajmą się odpowiedni architekci. Do października mają być przedstawione plany
rewitalizacji miejsca.
Głos zabrał Pan Stanisław Banaś, który zwrócił uwagę, by to miejsce było również
projektowane przez młodzież.
Tomasz Pytko zwrócił uwagę, by zabezpieczyć w planach spotkanie młodzieży z
architektami, by młodzież faktycznie miała wpływa na tworzone miejsce.
Barbara Moś zwróciła uwagę, by podobne miejsce powstało w przyszłości w centrum
miasta, tam gdzie jest duże zagęszczenie szkół.

Głos zabrał Zbigniew Janczukowicz, który podsunął pomysł, by w ramach tworzenia
takich open space’ów wykorzystać istniejącą infrastrukturę m.in. biblioteki miejskie,
domy kultury, Artetekę i korzystać z zasobów już istniejących, które umożliwiają
swobodne korzystanie z miejsca.
Maciej Wicherek zaznaczył, by wykorzystać w tej materii także potencjał dzielnic.
W kontekście pomysłu Zbigniewa Janczukowicza, Tomasz Pytko zwrócił uwagę, że ta
propozycja, a od początku tworzone open space’y to zupełnie dwa różne projekty i
żeby rozgraniczyć rekomendacje w obu przypadkach. Zaznaczył, by w kluczowych
inwestycjach, które będą wdrażane w Krakowie myśleć o współtworzeniu w takich
przestrzeniach miejsc typu open space.
Głos zabrała Barbara Moś, która pokreśliła istotność wykorzystania istniejącej
infrastruktury dla działań młodzieży oraz postulowała stworzenie odrębnych
rekomendacji odnośnie mapowania i udostępniania oraz promowania miejsc
przyjaznych młodzieży funkcjonujących już w tkance miejskiej. Barbara Moś
przedstawiła także wstępne rekomendacje dla projektów młodzieżowych w
przestrzeniach otwartych.
Głos zabrał Mateusz Płoskonka, który zwrócił uwagę, by tego typu projekty wdrażać
małymi krokami oraz po kolei wyposażać parki w małą architekturę.
Maciej Wicherek zwrócił uwagę, by rozpocząć rozmowy z Zarządem Zieleni, by w
nowo tworzących się parkach oraz tych planowanych myśleć na poziomie planowania
o małej architekturze i infrastrukturze.
Barbara Moś prezentując rekomendacje dla projektu JOKER przypomniała
zeszłoroczne rekomendacje KDO ds. młodzieży odnoście projektów regrantingowych,
które zostały ponownie zaakceptowane przez członków KDO ds. młodzieży.
Mateusz Płoskonka powiadomił zebranych o planach dotyczących rozpisaniu
konkursu regrantingowego.
Głos zabrał Stanisław Banaś, który zaproponował, by rekomendowany wcześniej
poradnik dla licealisty został zgłoszony jako projekt w ramach regrantingu.
Barbara Moś w ramach rekomendacji dla zdania Animusz zgłosiła potrzebę
stworzenia na wstępie projektu spełniającego podstawowe założenia tego zadania.

Dla projektu Weźże! Członkowie KDO ds. Młodzieży pozostali przy wstępnej
rekomendacji, która zakładała realizację zadania publicznego z wykorzystaniem
technologii i rozwiązań z innych miast.
Dla projektu Parkulica członkowie KDO ds. Młodzieży uznali, że należy tego typu
projekty realizować oddolnie, poprzez szerokie konsultacje z mieszkańcami
poszczególnych ulic, rekomendując także wykorzystanie przy tego typu
przedsięwzięciach parków oraz przestrzeni zielonych.
Głos zabrał Stanisław Banaś, który zwrócił uwagę na skomplikowaną procedurę
prawną w przedsięwzięciach ulicznych, co może mieć olbrzymi wpływ na organizację
tego typu wydarzeń.
Głosowanie:
Liczba głosów za: 9
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0

c) Uchwała nr 3/2018 Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży z dnia 20 sierpnia
2018 roku w sprawie organizacji kolejnych edycji YouthKrakHack
Barbara Moś zaprezentowała rekomendacje dotyczące kolejnych edycji wydarzenia
typu hackathon.
Głos zabrał Tomasz Pytko, który postulował, by zlikwidować zapis o wydłużeniu czasu
między realizacją wydarzenia a galą.
Mateusz Płoskonka zwrócił uwagę, że wskazana częstotliwość (2 razy do roku) może
negatywnie wpłynąć na budowanie marki. Postulował ograniczenie częstotliwości do
corocznego wydarzenia, by móc w tym czasie wdrożyć projekty z poprzednich edycji.
Barbara Moś odczytała uchwałę w nowej formule.
Głosowanie:
Liczba głosów za: 9
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0

d) Uchwała nr 4/2018 Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży z dnia 20 sierpnia
2018 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z
Organizacjami Pozarządowymi 2019-2021
Członkowie KDO ds. Młodzieży wspólnie zadecydowali o przeniesieniu głosowania tej
uchwały na kolejne posiedzenie.

e) Uchwała nr 5/2018 Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży z dnia 20 sierpnia
2018 roku w sprawie dalszych kroków pracy nad strategią Młody Kraków 2.0.
Barbara Moś zaprezentowała rekomendacje dla dalszych działań w pracy nad
strategią Młody Kraków 2.0.
Głosowanie:
Liczba głosów za: 9
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0

f) Uchwała nr 6/2018 Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży z dnia 20 sierpnia
2018 roku w sprawie mapowania, udostępniania i promocji przestrzeni
funkcjonujących w tkance miejskiej dla działań młodzieżowych
Barbara Moś przedstawiła ustalenia z poprzedniej dyskusji, które poddała pod
dyskusję i głosowanie.
Głosowanie:
Liczba głosów za: 9
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Ad. 2. Wolne wnioski

Głos zabrał Stanisław Banaś, który postulował ustalenie kolejnego terminu posiedzenia KDO
ds. Młodzieży.

Tomasz Pytko zasugerował, żeby ustalić to poprzez ankietę online, co zostało przyjęte przez
resztę członków KDO ds. Młodzieży.

Posiedzenie KDO ds. Młodzieży zamknęła Barbara Moś o godzinie 17.13.
Spotkanie protokołowała: Katarzyna Limanówka
Sprawozdanie zatwierdziła: Barbara Moś (Przewodnicząca KDO ds. Młodzieży)

