SPRAWOZDANIE Z III POSIEDZENIA KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO DS. MŁODZIEŻY
30.09.2016
16.00-17.30
Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, Kraków
Obecni:
Członkowie KDO ds. Młodzieży z ramienia NGO:
1. Barbara Moś, Stowarzyszenie Europe4Youth
2. Stanisław Banaś, Fundacja „Ukryte Skrzydła”
3. Tomasz Pytko, Stowarzyszenie All in UJ
4. Agnieszka Duliban-Rokita, Fundacja „Bratniak”
5. Marta Ożlańska, Fundacja Wspomagająca Wychowanie „Archezja”
6. Wioleta Więckowska, Fundacja „Hipoterapia”
7. Alina Doboszewska, Fundacja „Dobra Wola”
8. Aleksandra Latocha, Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży „RAMPA”
9. Mateusz Stachowicz, Stowarzyszenie MŁODZI.EU

Członek KDO ds. Młodzieży z ramienia UMK:
1. Tomasz Talaczyński, Referat ds. Młodzieży i Seniorów
2. Mateusz Płoskonka, Za-ca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych
Goście:
1. Tomasz Gubała, Fundacja Wspomagająca Wychowanie „Archezja”
2. Ewa Stec, Towarzysztwo Przyjaciół Dzieci
3. Anna Misztella, Fundacja Praesterno
Proponowany porządek obrad:
1. Weryfikacja quorum oraz liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie uchwały wnioskującej do Wydziału Spraw Społecznych o przygotowane planu tworzenia
strategii Młody Kraków 2.0.
4. Dyskusja nad rekomendacjami do Rocznego Programu Współpracy.
5. Przedstawienie założeń i „designu” narzędzia badań młodzieży 18+.
6. Przedstawienie planu konferencji nt. profilaktyki 9 listopada 2016.
7. Przedstawienie wyników spotkania KDO i pomysłów na ulepszenie funkcjonowania komisji.
8. Przyjęcie uchwały wzywającej MCD do dostosowania budynku do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
9. Decyzja o kolejnym spotkaniu.
Przebieg spotkania:
Ad. 1. Weryfikacja quorum oraz liczby osób uprawnionych do głosowania.

Przewodnicząca po sprawdzeniu listy osób obecnych oraz listy osób upoważnionych do
reprezentowania swojej organizacji w Komisji Dialogu Obywatelskiego ustalili liczbę osób
upoważnionych do głosowania na 9, co stanowi niezbędne quorum (co najmniej połowa ogólnej
liczby członków Komisji).
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad. 3. Przyjęcie uchwały wnioskującej do Wydziału Spraw Społecznych o przygotowane planu
tworzenia strategii Młody Kraków 2.0.
Sekretarz Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży zaproponowała przyjęcie uchwały
uzasadniając jej zasadność. Podkreśliła, że Komisja potrzebuje wytycznych przygotowywania tego
typu dokumentu. Za-ca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych wyraził aprobatę dla tego pomysłu
deklarując, że Wydział podejmie się przygotowania wytycznych.
Następnie Sekretarz zaproponowała brzmienie uchwały (załącznik nr 1), a przewodnicząca KDO ds.
Młodzieży zarządziła głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 9 członków KDO
uprawnionych do głosowania.
Głosowanie nad przyjęciem uchwały wnioskującej o wyznaczenie planu tworzenia strategii
Młody Kraków 2.0.
Liczba głosów za: 9
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba wstrzymujących się: 0
Załącznik nr 1 – uchwała wnioskująca o wyznaczenie planu tworzenia strategii „Młody Kraków 2.0”.
Ad. 4. Dyskusja nad rekomendacjami do Rocznego Programu Współpracy
Przewodnicząca Komisji przywołała rekomendacje KDO do Rocznego Programu Współpracy, które
Komisja uprzednio przedstawiła, i które negatywnie skomentowały Wydziały: Spraw Społecznych i
Edukacji. W związku z wielością zastrzeżeń obu Wydziałów, Sekretarz Komisji odwołując się do jej
spotkania w MOWIS z decydentami w tej sprawie zaproponowała, by finalne rekomendacje KDO
dotyczyły przede wszystkim wsparcia projektów edukacji obywatelskiej i aktywizacji liderów. 3
organizacje członkowskie KDO wyraziły zainteresowanie skorzystaniem z konkursów w tych
obszarach. Przewodnicząca KDO podkreśliła, że w programie powinien znaleźć się konkurs scalający
informację młodzieżową w Krakowie. Za-ca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych zaproponował
jednocześnie, by przywrócić konkurs „wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży”. Wspomniał również,
że organizacje mogą korzystać z niedawno uchwalonego programu „Otwarty Kraków”.
Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad rekomendacjami (załącznik nr 2):
1) konkurs dot. edukacji obywatelskiej i aktywizacji liderów młodzieżowych,
2) konkurs dot. informacji młodzieżowej,
3) konkurs na wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży.
Głosowanie nad uchwałą w sprawie rekomendacji KDO ds. Młodzieży do Rocznego
Programu Współpracy GMK z NGO na 2017 rok:

Liczba głosów za: 9
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba wstrzymujących się: 0
Załącznik nr 2 – uchwała w sprawie rekomendacji KDO ds. Młodzieży do Rocznego Programu
Współpracy GMK z NGO na 2017 rok.
Ad. 5. Przedstawienie założeń i „designu” narzędzia badań młodzieży 18+.
Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Pytko nawiązując do założeń Komisji dot. scalania polityki
młodzieżowej i uwzględnienia w niej młodzieży pełnoletniej przedstawił pomysł badań potrzeb i
oczekiwań młodych dorosłych w Krakowie, które dostarczyłyby KDO informacji potrzebnych do
konstruowania strategii Młody Kraków 2.0. Jako że podobne badania są przez Wydział Spraw
Społecznych prowadzone na grupie młodzieży poniżej 18 roku życia, w koncepcji badań odwoływano
się do korespondujących obszarów i zagadnień. Tomasz Pytko zaprezentował narzędzie badawcze –
kwestionariusz online.
Za-ca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych przedstawił problem związany w uwzględnieniem
młodzieży pełnoletniej w strategii „Młody Kraków 2.0” i zasugerował zawarcie w niej miękkich
obszarów tematycznych, których adresatem obok młodzieży niepełnoletniej mogłaby być młodzież
pełnoletnia. W ten sposób program mógłby w sposób miękki zawrzeć w swoich założeniach np.
studentów.
Przewodnicząca Komisji wyraziła nadzieję na współpracę w tym zakresie z Wydziałem Rozwoju.

Ad. 6. Przedstawienie planu konferencji nt. profilaktyki 9 listopada 2016.
Członkowie Komisji z ramienia Fundacji Wspomagającej Wychowanie „Archezja” przedstawili plan
konferencji „JAKA IM PROFILAKTYKA? Skuteczność działań profilaktycznych w kontekście
przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym”, która rozpocznie się o godz. 9:00 w sali Miedzianej
Pałacu Krzysztofory przy Rynku Głównym 35. Przestawiono problematykę, którą konferencja będzie
poruszać i wyniki prac zespołu roboczego pracującego nad tą konferencją.
Ad 7. Przedstawienie wyników spotkania KDO i pomysłów na ulepszenie funkcjonowania komisji.
Przewodnicząca Komisji przedstawiła wyniki spotkania ewaluacyjno-zapoznawczego dla Komisji
Dialogu Obywatelskiego w Krakowie organizowanego przez MOWIS 28 września 2016 roku.
Przedstawiła ogólne wyniki w postaci pomysłów na ulepszenie funkcjonowania KDO w Krakowie
podkreślając, że oficjalne podsumowanie spotkania wraz z dokładnymi rekomendacjami z każdej z
grup roboczych zostanie przesłane przez MOWIS na skrzynkę KDO. Wśród wymienionych pomysłów
znalazł się „Kongres KDO”, jako wydarzenie, które mogłoby być zainicjowane przez KDO ds. Młodzieży
we współpracy z innymi interesariuszami.
Ad. 8. Przyjęcie uchwały wzywającej MCD do dostosowania budynku do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

Przewodnicząca zaproponowała brzmienie uchwały wzywającej Miejskie Centrum Dialogu na Brackiej
10 do dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych (załącznik nr 3).
Głosowanie nad uchwałą wzywającą MCD do dostosowania centrum do potrzeb osób
niepełnosprawnych:
Liczba głosów za: 9
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba wstrzymujących się: 0
Uchwała została przyjęta w odpowiedzi na utrudnienia udziału członkini KDO poruszającej się na
wózku inwalidzkim w spotkaniu spowodowane brakiem podjazdu u wejścia do budynku. Członek
Komisji Stanisław Banaś wyraził żal zaistniałą sytuacją podkreślając, że Miejskie Centrum Dialogu
powinno być z założenia miejscem dostępnym dla wszystkich, spełniającym kryteria równego
dostępu (zarówno lokalizacyjne, jak i logistyczne).
Załącznik nr 3 - uchwała w wzywająca Miejskie Centrum Dialogu do dostosowania centrum do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Ad 9. Decyzja o kolejnym spotkaniu.
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 ukierunkowane na modyfikację planu działania oraz
zaplanowanie pracy w podgrupach.
Zaproponowano, by jednym z tematów kolejnego posiedzenia KDO był Kongres KDO i Biała Księga
Dialogu.

Spotkanie protokołowała: Barbara Moś
Sprawozdanie zatwierdziła: Barbara Moś, Przewodnicząca Komisji
Lista załączników:
1. Uchwała nr 3 wnioskująca do WSS o sporządzenie planu przygotowania strategii „Młody
Kraków 2.0”.
2. Uchwała nr 4 w sprawie rekomendacji KDO ds. Młodzieży do Rocznego Programu Współpracy
GMK z NGO na 2017 rok.
3. Uchwała nr 5 wzywająca Miejskie Centrum Dialogu do dostosowania budynku centrum do
potrzeb osób niepełnosprawnych.

Załącznik 1
Uchwała nr 3/2016
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży z dnia 30 września 2016 roku
wnioskująca o wyznaczenie planu tworzenia strategii „Młody Kraków 2.0”
30 września 2016

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży wnioskuje do Wydziału Spraw Społecznych o
przygotowanie wytycznych dla KDO ds. Młodzieży wskazujących kroki postępowania, plan i
propozycję harmonogramu przygotowania strategii „Młody Kraków 2.0”.
Komisja wnioskuje, by ww. wytyczne przekazane były w formie pisemnej (elektronicznej – mailowo
na adres kdomlodziez@gmail.com) i udostępnione do wiadomości publicznej.
Wynik głosowania:
Liczba głosów za: 9
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba wstrzymujących się: 0

Załącznik 2
Uchwała nr 4/2016
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie rekomendacji KDO ds. Młodzieży do Rocznego Programu Współpracy GMK z NGO na
2017 rok
30 września 2016

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży przekazuje rekomendacje do Rocznego Programu
Współpracy GMK z NGO na 2017 rok:
1) konkurs dot. edukacji obywatelskiej i aktywizacji liderów młodzieżowych,
2) konkurs dot. informacji młodzieżowej,
3) konkurs na wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży.

Wynik głosowania:
Liczba głosów za: 9
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba wstrzymujących się: 0

Załącznik 3
Uchwała nr 5/2016
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży z dnia 30 września 2016 roku
wzywająca Miejskie Centrum Dialogu do dostosowania centrum do potrzeb osób
niepełnosprawnych
30 września 2016

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży
 wyrażając ubolewanie nad nierówną dostępnością Miejskiego Centrum Dialogu
Brackiej 10 w Krakowie dla wszystkich mieszkańców,
 podkreślając ideę Miejskiego Centrum Dialogu, jako miejsca spotkań różnych
społecznych,
 podzielając wartości dialogu opartego na zasadach partnerstwa, równych
niedyskryminacji,
wzywa Miejskie Centrum Dialogu do przystosowania budynku do potrzeb
niepełnosprawnościami.
Rekomendowaną zmianą jest zakup ruchomego, bądź instalacja stałego podjazdu dla
inwalidzkich u wejścia do budynku.

Wynik głosowania:
Liczba głosów za: 9
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba wstrzymujących się: 0
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