UCHWAŁA NR 6/2017
KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO DS. MŁODZIEŻY Z DNIA 31.03.2017
w sprawie przyjęcia propozycji planu pracy nad strategią Młody Kraków 2.0.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży jednogłośnie przyjmuje propozycję planu pracy nad
strategią Młody Kraków 2.0. w brzmieniu jak w załączniku.

Załącznik nr 1 – Propozycja planu pracy nad strategią Młody Kraków 2.0.

Załącznik do uchwały 6/2017

PROPONOWANY PLAN PRACY NAD PROGRAMEM
MŁODY KRAKÓW 2.0.
ETAPY PRACY
I.

DIAGNOZA

Identyfikacja wiodących problemów i potrzeb krakowskiej młodzieży. Na diagnozę składać się mogą:
Badania eksploracyjne:
1. Badania prowadzone obecnie przez Referat ds. Młodzieży i Seniorów.
2. Badania 18+ prowadzone przez Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży.
Badania uszczegóławiające:
3. Zebranie i analiza danych zastanych - głównie statystycznych.
4. Zebranie i analiza innych badań i analiz prowadzonych w środowisku krakowskim, w tym
raportów branżowych np. badań nad uzależnieniami i spożycie środków psychoaktywnych.
5. Badania jakościowe wśród ekspertów pracujących z młodzieżą - wywiady fokusowe.
Przegląd strategii młodzieżowych, które powinny być komplementarne z Młodym Krakowem 2.0:
europejskie, krajowe dokumenty.
II.

Opracowanie WIZJI

Wizja ma być odpowiedzią na problemy i potrzeby zidentyfikowane w procesie diagnozy. Wizja ma
odpowiadać na pytania:
1.
2.

Jakiego Krakowa chcą młodzi ludzie?
Jaki Kraków chcemy budować podczas realizacji programu Młody Kraków 2.0?

III. Opracowanie CELÓW GŁÓWNYCH
Cele główne będą pierwszą i najważniejszą operacjonalizacją wizji. Przełożeniem ogólnego opisu
stanu docelowego na konkretne cele do osiągnięcia. Wyłonienie celów głównych pozwoli na
określenie podstawowych OBSZARÓW TEMATYCZNYCH jakie obejmować będzie program Młody
Kraków 2.0. Obszarami tematycznymi będą mogły się zająć branżowe grupy robocze.
IV. Opracowanie CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH I ZADAŃ PRIORYTETOWYCH
Cele szczegółowe, jak nazwa wskazuje, będą uszczegółowieniem celów głównych i pozwolą na
określenie zadań priorytetowych jakie przed władzami i społecznością Krakowa postawi program
Młody Kraków 2.0. Zadania priorytetowe pozwolą na tworzenie szczegółowych planów działania i
budżetów dla poszczególnych jednostek Urzędu Miasta Krakowa. Będą wytyczną uruchamiającą
działania zmierzające do realizacji programu Młody Kraków 2.0. Powinny być też kompatybilne z
innymi strategiami.
V.

Opracowanie ostatecznej wersji dokumentu MŁODY KRAKÓW 2.0
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Dokument obejmować będzie podsumowanie diagnozy, opis wizji, celów głównych w odniesieniu do
innych strategii, celów szczegółowych, zadań priorytetowych, spis jednostek i podmiotów
zaangażowanych w realizację programu oraz opis ich zadań, spis dokumentów powiązanych
(dokumentów na których się opiera - podstaw prawnych oraz polityk, które będę realizować
poszczególne zadania programu - np. Miejski Program Profilaktyki) oraz harmonogram realizacji.

PARYCYPACJA I KONSULTACJE SPOŁECZNE
I.

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PRACE NAD PROGRAMEM

Konferencja będzie okazję do upublicznienia głównych założeń pracy nad programem. Opowiedzenia
szerokiej rzeczy odbiorców dlaczego chcemy Młodego Krakowa, jak chcemy nad nim pracować itp.
Dodatkowo będzie to świetna okazja do zaprezentowania wyników badań, stojących u podłoża
diagnozy oraz do ogłoszenia rekrutacji do Panelu Ekspertów i Grup Roboczych.
Ważnym wymiarem konferencji powinno być zaangażowanie młodzieży (Młodzieżowej Rady Miasta,
samorządów szkolnych i studenckich, organizacji młodzieżowych) do udziału w pracach nad strategią
– zaproszenie do uczestnictwa i wskazanie narzędzi uczestnictwa dla młodzieży.
II.

PARTYCYPACYJNE BUDOWANIE WIZJI PROGRAMU.

Do tworzenia WIZJI programu warto zaprosić szeroką grupę interesariuszy: młodzieży i/lub
przedstawicieli młodzieży /np. Młodzieżową Radę Miasta/, przedstawicieli organizacji pozarządowych
i instytucji publicznych pracujących z młodzieżą, przedstawicieli świat nauki zajmujących się
problematyką młodzieżową, przedstawicieli jednostek UMK realizujących zadania na rzecz młodzieży.
Praca nad wizją może mieć charakter twórczy, kreatywny. Może mieć miejsce na jednym dużym
wydarzeniu np. konferencji inaugurującej, podczas której w jakiejś twórczej formule uczestnicy
przygotują swój wkład do wizji: np. gwiazdę celów, drogowskaz głównych zadań albo po prostu
twórczy rysunek pt. Kraków dla młodych. Mogą już także zajmować się opracowaniem propozycji
rozwiązań (metoda BootCamp). Taki wkład może też być wypracowywany w ramach cyklu spotkań w
szkołach z uczniami i rodzicami, podczas innych eventów społecznych np. święta organizacji
pozarządowych itp. Oczywiście to będzie wkład w wizję, a nie gotowa wizja.
III. PANEL EKSPERTÓW
Nieduża grupa ekspertów - przedstawicieli UMK, przedstawicieli KDO, przedstawicieli organizacji i
instytucji działających na rzecz młodzieży, przedstawicieli świata nauki, ekspertów ds. tworzenia i
realizacji polityk publicznych, przedstawicieli młodzieży np. Młodzieżowej Rady Miasta, samorządów
szkolnych i studenckich, organizacji młodzieżowych. Głównym zadaniem Panelu będzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Określenie WIZJI programu - na postawie wcześniej wypracowanego wkładu i diagnozy;
Określenie CELÓW GŁÓWNYCH
Określenie GRUP ROBOCZYCH - liczby i tematyki
Utworzenie GRUP ROBOCZYCH - rekrutacja
Monitoring prac GRUP ROBOCZYCH - np. sprawdzanie czy wszystkie pracują w równym
tempie, a w dalszej kolejności uspójnienie wyników ich prac.
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6. Opracowanie ostatecznej wersji ZAŁOŻEŃ do programu MŁODY KRAKÓW 2.0 czyli: wizji,
celów głównych, celów szczegółowych, zadań priorytetowych, ew. harmonogramu;
IV. GRUPY ROBOCZE
"Branżowe" grupy robocze będą odpowiedzialne za opracowanie celów szczegółowych oraz zadań
priorytetowych dla poszczególnych obszarów tematycznych programu Młody Kraków 2.0: np. w
obszarze profilaktyka i zdrowie, edukacja formalna, edukacja pozaformalna, czas wolny, edukacja
obywatelska, wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, sport, kultura, rynek pracy,
uczestnictwo młodzieży i demokracja, informacja młodzieżowa, mobilność, przedsiębiorczość
(wsparcie projektów młodzieżowych), kultura. Ostateczną liczbę i tematykę grup roboczych określi
Panel Ekspertów na podstawie wizji i celów głównych programu. W skład grup roboczych, podobnie
jak w skład Panelu Ekspertów wejść powinny: - przedstawiciele UMK - jednostek działających w
danym obszarze, przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz młodzieży w danym
obszarze, przedstawiciele świata nauki zajmujący się danym obszarem, przedstawiciele młodzieży np.
Młodzieżowej Rady Miasta, samorządów szkolnych i studenckich, organizacji młodzieżowych.
V.

KONSULTACJE ZŁOŻEŃ DO PROGRAMU MŁODY KRAKÓW 2.0.

Opracowane przez Panel Ekspertów i Grupy Robocze założenia (wizja, cele główne, cele szczegółowe,
zadania priorytetowe) powinny zostać upublicznione oraz poddane szerokim konsultacjom
społecznym. Z uwagi na szerokość programu i wielość obszarów tematycznych dobrze będzie
prowadzić osobne konsultacje dla każdego z obszarów. Konsultacje powinny być realizowane w
formie spotkań konsultacyjnych oraz w formie pisemnej.
 Młodzieży powinna być oferowana możliwość rozpoznania uczestnictwa w tym procesie –
certyfikat/dyplom potwierdzający udział i wkład do procesu.
VI. KONSULTACJE GOTOWEGO PROGRAMU MŁODY KRAKÓW 2.0.
W momencie, w którym główne założenia programu przełożone zostaną na formę dokumentu spisanej polityki - dokument ten powinien być poddany szerokim konsultacjom społecznym,
wyczerpującym i przekraczającym wymagania stawiane przez uchwałę RMK o konsultacjach
społecznych.

HARMONOGRAM PRAC
HARMONOGRAM "SPOKOJNY" - rozważny ale odsuwający w czasie wdrożenie programu
Lp.
Etap prac
Termin
1 Diagnoza
Obecnie - wrzesień 2017
2 Konferencja inauguracyjna i wkład do wizji
Październik 2017
Powołanie Panelu Ekspertów
Koniec października 2017
Prace Panelu Ekspertów - opracowanie wizji, celów
Listopad - grudzień 2017
3
głównych, siatki Grup Roboczych
Utworzenie Grup Roboczych
Styczeń 2018
Prace Grup Roboczych - pracowanie celów szczegółowych i
Styczeń - maj 2018
4
zadań priorytetowych
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5
6
7

Konsultacje Założeń
Czerwiec 2018
Opracowanie dokumentu
Lipiec - wrzesień 2018
Konsultacje Ostatecznej wersji dokumentu
Październik 2018
Wprowadzenie uwag z konsultacji i przedłożenie dokumentu Listopad 2018
8
pod obrady RMK
Ten harmonogram zakłada, że do prac przystępujemy dopiero po zakończeniu diagnozy, że w wszyscy
mają czas na realne wykonanie swoich zadań, że w budżecie na 2018 możemy zarezerwować środki
na prace Grup Roboczych i ogólnie na obsługę konsultacji społecznych. Dodatkowo program będzie
wprowadzany razem z budżetem na 2019 więc z trudno wyobrazić sobie, że RMK przyjmie program,
ale nie zarezerwuje środków. Minus - no to że program będzie na rok 2019 i dalej.

