UCHWAŁA NR 9/2017
KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO DS. MŁODZIEŻY Z DNIA 14 czerwca 2017
w sprawie wydarzeń inaugurujących prace nad programem Młody Kraków 2.0.
listopad 2017

Pamiętając o zapewnieniu procesowi prac nad programem „Młody Kraków 2.0.” odpowiednich
warunków (grupa robocza wymieniona w Uchwale nr 8), KDO rekomenduje, by zainaugurować je
blokiem wydarzeń nazywanym roboczo YouthKrakHack, który odbędzie się w listopadzie 2017 roku.
Składać się on powinien z wydarzeń:
1) Panel ekspertów podsumowujący diagnozę krakowskiej młodzieży i wyznaczającej wizję dla
programu,
2) Wydarzenie typu „hackathon” inaugurujące prace grup roboczych nad celami i priorytetami
programu,
odbywających się w jednym miejscu (Pałac Krzysztofory) i pod jednym szyldem.
ad 1) Konferencja podsumowująca diagnozę krakowskiej młodzieży powinna składać się nie tylko z
prezentacji wyników badań, ale także z dyskusji z ekspertami oraz wspólnej pracy młodzieży,
organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą, ekspertów i decydentów nad wizją dla
programu.
Wizja powinna odpowiadać na pytania:
- jakiego Krakowa chce młodzież,
- jaki Kraków ma być budowany programem Młody Kraków 2.0.
Prace nad wizją powinny odbyć się w formie kreatywnych warsztatów łączących wkład młodzieży i
organizacji młodzieżowych/pracujących z młodzieżą z wkładem decydentów i ekspertów.
Rezultatem konferencji powinno być:
- wyznaczenie głównych obszarów Młodego Krakowa 2.0.,
- nominowanie odpowiednich ekspertów/opiekunów wyznaczanych obszarów, którzy będą
moderowali prace grup młodzieżowych w wydarzeniu „hackathon”.
Zakładamy, że ci sami eksperci będą mogli uczestniczyć w hackatonie, jak i pracować w grupie
roboczej.
ad 2) Wydarzenie typu „hackathon” powinno składać się z dwóch części:
1) Całodniowych/weekendowych warsztatów grup młodzieżowych pracujących nad
inspiracjami/rozwiązaniami/programami/projektami, które dotyczyć będą priorytetowych
obszarów dla Młodego Krakowa 2.0. (ogłoszonych na panelu eksperckim) – grupy pracują
pod okiem wyznaczonego wcześniej eksperta (mentora) i biorą pod uwagę wyniki diagnozy
krakowskiej młodzieży;

2) Prezentacji 3 najlepszych projektów, rozdania nagród (pieniężnej dla zwycięzców 10 tys. i
rzeczowych dla drugiej i trzeciej nagrody) i szerokiej debaty nad możliwymi rozwiązaniami dla
Młodego Krakowa 2.0.
Rezultaty wszystkich grup młodzieżowych powinny zostać przekazane do grup roboczych pracujących
nad odpowiednimi zagadnieniami jako inspiracje, przykłady, bądź gotowe rozwiązania.
Grupy robocze powinny być moderowane przez wyznaczonych do tego uprzednio moderatorów i
składać się z szerokich grup eksperckich.
Wydarzenia spod szyldu YouthKrakHack powinny służyć:





mobilizacji środowiska eksperckiego,
zapewnieniu młodzieży możliwości przyczynienia się do powstania Młodego Krakowa 2.0 w
formie wkładu do wizji oraz propozycji możliwych rozwiązań,
realizacji standardów tworzenia polityk młodzieżowych przygotowanych przez Europejskie
Forum Młodzieży (Załącznik do uchwały 10).
współpracy młodzieży i ekspertów (w hackathonie powinni wziąć udział eksperci z panelu).

Rekomendujemy również, by zasoby organizacyjne i finansowe zostały jasno określone, a organizacją
konferencji zajęła się wyznaczona uprzednio międzywydziałowa grupa robocza, której częścią
powinni zostać również członkowie KDO ds. Młodzieży.
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