SPRAWOZDANIE Z II POSIEDZENIA KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO DS. MŁODZIEŻY
29 czerwca 2016 r.
g. 16.00-18.00
Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, Kraków

Obecni:
Członkowie KDO ds. Młodzieży z ramienia NGO:
1.Barbara Moś, Europe 4 Youth
2. Tomasz Pytko, Stowarzyszenie All In UJ
3. Agnieszka Duliban-Rokita, Fundacja Studentów i Absolwentów UJ BRATNIAK
4. Agata Sambor, Stowarzyszenie Radośni
5. Maciej Wicherek, Europejskie Centrum Młodzieży
6. Grażyna Morbitzer, Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego
7. Aleksandra Latocha, Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży Rampa
8. Małgorzata Gondko, Stowarzyszenie Młodzi.EU
9. Maria Słuszko-Ciapińska, Fundacja Hipoterapia
Przedstawiciel UMK w KDO ds. Młodzieży:
1. Tomasz Talaczyński, Urząd Miasta Krakowa, Wydział Spraw Społecznych, Referat ds. Młodzieży i
Seniorów,
Goście:
1. Anna Strzebońska, Uniwersytet Jagielloński
2. Anna Niezgoda, Fundacja Internationaler Bund Polska
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i zaproponowanie agendy obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie pierwszych wyników działań Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży
4. Omówienie propozycji Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży
 do rocznego planu współpracy GMK z organizacjami pozarządowymi
 do obszarów badawczych planowanej diagnozy społecznej młodzieży
5. Prezentacja planów działań Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży na najbliższe miesiące.
6. Wolne wnioski i ustalenie terminu i/lub tematów kolejnego spotkania.
Przebieg spotkania:
Ad. 1. Otwarcie zebrania i omówienie porządku obrad.
Przewodnicząca KDO ds. Młodzieży przywitała obecnych, omówiła proponowaną agendę spotkania
i poprosiła o krótką prezentację aktualnych działań organizacji reprezentowanych na sali oraz
przedstawiła zaproszonych gości.
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Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad. 3. Omówienie rezultatów działań podjętych w KDO w ostatnich miesiącach
Przewodnicząca Barbara Moś poinformowała zebranych o aktualnościach – trwających wyborach do
Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i kandydatach z ramienia KDO ds. Młodzieży,
głosowaniu w Budżecie Obywatelskiem i projekcie „Szkoła Dialogu”, poinformowała o przyjęciu do
KDO nowych członków – Fundacji Hipoterapia i Stowarzyszenia Wszechnicy OświeceniowoRacjonalistycznej.
Część informacyjną rozpoczęła Barbara Moś prezentacją projektu zrealizowanego przez
Stowarzyszenie Europe 4 Youth przy udziale innych organizacji związanych z KDO. Projekt „Rozgryź
To” dotyczył wykorzystania innowacyjnego narzędzia edukacyjnej gry planszowej do konsultacji
społecznych z młodzieżą i identyfikacji barier, utrudniających młodzieży pełne uczestnictwo w życiu
obywatelskim i kulturowym. Projekt jest częścią europejskiej inicjatywy dialogu
usystematyzowanego. Finałem półrocznej współpracy Stowarzyszenia z małopolskimi szkołami były
dwie edycje gry miejskiej połączone z debatą z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych,
władz samorządu, środowisk szkolnych i samej młodzieży. Barbara Moś krótko zreferowała
zidentyfikowane przez młodzież potrzeby i trudności w obszarach dostępu do informacji,
uczestnictwa w życiu publicznym i integracji społecznej oraz przedstawiła rekomendacje
młodzieżowe dotyczące sposobów włączania młodzieży do życia w skomunikowanym, różnorodnym i
włączającym społeczeństwie (załącznik nr 1).
Rekomendacje te mogą też mieć wkład w projektowanie działań KDO ds. Młodzieży, zwłaszcza w
kontekście powstającego rocznego planu współpracy GMK z NGO na rok 2017.
Kolejną prezentację przedstawiła Aleksandra Latocha ze Stowarzyszenia Rozwoju Młodzieży Rampa,
dzieląc się doświadczeniem z pracy z młodzieżą w projekcie edukacyjnym „Na Skos”, w ramach
którego w czerwcu 2016 roku odbyła się innowacyjna konferencja BootcampEdu+ Jak kształtować
młodych obywateli?. Innowacyjna formuła Open Space włączająca uczestników w samodzielne
definiowanie tematyki, agendy i projektów rozwiązań zaowocowała kilkoma pomysłami, wpisującymi
się w plan działań Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży przy współpracy szkół i władz
samorządowych Krakowa. Aleksandra Latocha zaprezentowała rezultaty konferencji i agendę
wydarzeń na najbliższe miesiące (załącznik nr 2).
Pan Tomasz Talaczyński, reprezentant Urzędu Miasta Krakowa odniósł się do pomysłu
proobywatelskiego rankingu szkół w Krakowie, prezentując stanowisko władz samorządowych jako
przychylne, ale wymagające dodatkowych działań przygotowawczych. Dyskusję nad tym
zagadnieniem przeniesiono na inny termin.
Przedstawicielka Fundacji Hipoterapia wniosła pomysł spięcia rezultatów pracy projektu „Na Skos” z
działaniami środowisk studenckich Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w projekcie
przywództwa edukacyjnego dla demokratyzacji szkół.
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Pan Tomasz Pytko zaprezentował rezultaty pracy nad strategią komunikacji komisji z odbiorcami –
nazwę społeczności „Kraków Młody Duchem”, którą KDO ds. Młodzieży chce budować, przedstawił
propozycję identyfikacji graficznej na Facebooku, zapowiedział powstanie strony internetowej i
opowiedział o planach rozwoju działań komunikacyjnych.
Ad. 4. Propozycje KDO ds. Młodzieży
1. Roczny plan współpracy Gminy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi.
Aleksandra Latocha przedstawiła propozycje KDO wypracowane zdalnie i zebrane w dokument
(załącznik 3) i otworzyła dyskusję nad wnoszonymi przez organizacje pomysłami. Najważniejsze
punkty debaty:
 Zdefiniowano „rozpoznawalność ciał dialogu” jako wypracowanie zasad, procedur i narzędzi
komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej KDO.
 W kontekście rozwoju konsultacji społecznych wniesiono propozycję spotkania wszystkich
Komisji Dialogu Obywatelskiego, Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w nowo
wybranym składzie i władz miasta na wspólne wypracowanie zasad dotyczących spraw
strategicznych. Ustalono tryb zaproszenia interesariuszy.
 Omówiono propozycje konkursów, dzięki którym organizacje pozarządowe lepiej mogłyby
realizować zadania publiczne. Zmiany w rekomendacjach obejmowały:
- dodano konkurs promujący wolontariat i wspierający systemowo szkolnych opiekunów
wolontariatu,
- wpisano rekomendacje dla projektów partnerskich między NGO a szkołami w zakresie
edukacji obywatelskiej,
- konkursy dla projektów aktywizacyjnych dla liderów młodzieżowych aktywnych w
środowiskach pozaszkolnych (szkolenia liderów i możliwość tworzenia mini inicjatyw,
finansowanych grantami),
- konkurs na media dla młodzieży wymaga przedefiniowania i osobnej dyskusji, wpisano
pomysł na pilotaż projektów, które efektywnie zrealizują cele komunikacyjne,
- usunięto pomysł konkursu na diagnozę społeczną sytuacji młodzieży, uznając to za zadanie
Referatu ds. Młodzieży i Seniorów UMK,
- usunięto postulat finansowania wymian młodzieżowych z budżetu miasta wobec możliwości
finansowania ich z programów krajowych i europejskich.
 Ustalono, że zmiany w rekomendacjach do rocznego planu współpracy zostaną przesłane do
MOWIS i będą przedmiotem dalszych konsultacji między KDO a UMK.
2. Propozycje KDO do obszarów badawczych planowanej diagnozy społecznej wśród
krakowskiej młodzieży.
Przewodnicząca przedstawiła w prezentacji rezultaty debat KDO ds. Młodzieży (w tym grupy
roboczej Młodzi 18+) na temat rozpoznania potrzeb środowiska młodzieży, które odniesiono do
powstającej na zlecenie UMK diagnozy społecznej młodych ludzi. (załącznik nr 4 – prezentacja,
str. 17)
Głos zabrała pani Anna Strzebońska z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundacji Rozwoju Badań
Społecznych dzieląc się eksperckim doświadczeniem z realizacji szeroko zakrojonej diagnozy
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społecznej i przedstawiając perspektywę połączenia zasobów obu projektów w jednym narzędziu
badawczym, którego wyniki stworzyłyby podstawę do budowania strategii programowej Młody
Kraków w nowej odsłonie. Dyskusję na temat roli KDO ds. Młodzieży jako ciała konsultacyjnego
odłożono na inny termin ze względu na kończący się czas spotkania.
Ustalono termin tego spotkania na poniedziałek, 4 lipca 2016r. g.14.00-16.00 w Miejskim
Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie.
Ad. 5. Prezentacja planów działań Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży na najbliższe
miesiące.
Kończący się czas spotkania umożliwił jedynie krótką prezentację planów – zapowiedziano jesienną
konferencję grupy tematycznej ds. profilaktyki, dyskusję przeniesiono na kolejne zebranie komisji.
Członkowie Komisji postanowili, że termin kolejnego spotkania ustalony zostanie za pośrednictwem
narzędzi elektronicznych i podany do wiadomości publicznej zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Wcześniej odbędą się spotkania robocze w ww. tematach.
Na tym II posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży zamknięto.
Spotkanie protokołowała: Agnieszka Duliban-Rokita
Sprawozdanie zatwierdziła: Aleksandra Latocha, Sekretarz Komisji

Lista załączników:
1. Rekomendacje młodzieżowe dotyczące sposobów włączania młodzieży do życia w
skomunikowanym, różnorodnym i włączającym społeczeństwie, Europe 4Youth
2. Rezultaty konferencji BootcampEDU+ i agenda projektów wypracowanych na konferencji
Open Space, Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży Rampa
3. Propozycje KDO ds. Młodzieży do rocznego planu współpracy GMK z organizacjami
pozarządowymi po zmianach.
4. Koncepcja badań rozpoznawczych wraz z wstępnymi uwagami KDO.
5. Prezentacja z posiedzenia.
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