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Obecni:
Członkowie KDO ds. Młodzieży z ramienia NGO:
Przemysław Szot –Stowarzyszenie Klub Jagielloński
Tomasz Pytko –Stowarzyszenie All In UJ
Barbara Moś – Stowarzyszenie Europe 4 Youth
Mateusz Stachowicz – Stowarzyszenie Młodzi.eu
Dariusz Grochocki – Stowarzyszenie „Absolwenci na Walizkach”
Marta Ożlańska – Fundacja Archezja
Stanisław Banaś – Fundacja Ukryte Skrzydła
Justyna Tokar – Stowarzyszenie „Radośni”
Członek KDO ds. Młodzieży z ramienia UMK:
Mateusz Płoskonka – MOWIS
Bożena Opach – UMK

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 8, co nie stanowiło niezbędnego quorum (co najmniej
połowa ogólnej liczby członków Komisji).
2. Prezentacja wyników badań w obszarze młodzieży szkolnej 13-18.
Przewodnicząca zaprezentowała wyniki badań w obszarze: aktywności internetowej
młodzieży, ich interakcji z otoczeniem na płaszczyźnie „ja” „rodzina, rówieśnicy” oraz
„szkoła”. Z badań wynikło, że młodzież pozytywnie ocenia jakość usług edukacji, dla której
już nawet w gimnazjum są w stanie pokonywać znaczące kilometry, by móc z nich korzystać.
W badaniach jasno podkreślone zostało, że większość młodych pragnie spędzać swój wolny
czas w domach, ze względu na fakt, że jest ono darmowym miejscem, zaś miejsca, które są
płatne raczej odwiedzają z rodziną. Pozytywnie oceniają oni jakość usług kulturalnych i
rozrywkowych świadczonych przez instytucje znajdujące się w mieście, jednakże podkreślili
również, że zdecydowanie brakuje zielonych miejsc z możliwością spędzania wolnego czasu.
Na zapytanie – czy angażują się w życie społeczne Krakowa odpowiedzieli negatywnie
przypisując tę rolę osobom dorosłym.
Punkt dotyczący zaangażowania osób młodych w życie Krakowa wywołał dyskusję
odnośnie przyczyn biernej postawy obywatelskiej oraz postawy wolontariuszy (wartości
„użyteczność dla innych”).
Członkowie zgodzili się, że potrzebne jest wzmocnienie edukacji obywatelskiej i promocji
wolontariatu poprzez:

- utworzenie specjalnego mini-grantu gratyfikującego postawy pro-społeczne, a także
regrantingu dla grup nieformalnych zachęcającego do aktywizacji w sferze działalności
społecznej,
- rozwoju działającej Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa i sprawienia, by miała one
większe znaczenie na kształtowanie polityki młodzieżowej,
- przeprowadzania warsztatów w większości krakowskich szkół biorąc przykład z dobrych
praktyk Krakowskiej Akademii Samorządności, programów liderskich, czy debat
oksfordzkich realizowanych przez Krakowskie Stowarzyszenie Mówców,
- utworzenia „Pakietu Wolontariusza”, który byłby wynagrodzeniem za trud podjęty na rzecz
rozwoju miasta czy też społeczeństwa. W pakiecie znajdowałyby się: darmowa komunikacja,
darmowe bilety do teatru itp.
Kolejnym ważnym obszarem była przemoc słowna w szkołach, hejt i szykany, na
które miasto powinno odpowiedzieć odpowiednim programem oraz dostęp do informacji dla
młodzieży i możliwości konsultacji społecznych.
4. Prezentacja wyników badań 18+
Kolejnym punktem spotkania było zaprezentowanie przez Przewodniczącą wyników badania
18+ dotyczących osób, które wciąż są młodzieżą, jednakże już pełnoletnią. Przebadana
młodzież składała się głównie z środowiska studenckiego, które jako przyjezdni z różnych
miast, docierają do miasta Krakowa z chęcią osiedlenia się w nim po ukończeniu studiów. Są
to osoby zaangażowane w życie społeczne miasta i wszelkiego rodzaju inicjatywy społeczne.
Oceniają oni pozytywnie jakość zagospodarowania miasta Krakowa oraz jego szeroką ofertę.
W badaniu przedstawione było, że pragną oni przede wszystkim współdziałać przy dalszym
jego rozwoju oraz zależy im, by miasto stawało się coraz to lepsze. Dyskusja uczestników
dotyczyła:
- realności późniejszego osiedlenia się na terenie Krakowa przez młodzież i możliwości jej
absorpcji przez miasto,
- braku konkretnych ofert kierowanych do tej grupy społecznej,
- problematyki w określeniu wymiernych korzyści dla miasta z zainteresowania tematem
młodzieży 18+ (kwestia płacenia podatków, meldunków, legalnie wynajmowanych mieszkań)
oraz kompetencji miasta w tej grupie wiekowej,
- ponadprzeciętnej aktywności społecznej tej grupy wiekowej i jej potencjału, zasobów
kapitału ludzkiego i społecznego, jakie niesie.
Zgodzono się, że KDO przygotuje obszary do działań komunikacyjnych wspieranych przez
miasto, aby tej grupie wiekowej żyło się w Krakowie dobrze.
5. Ustalenie terminu oraz tematów kolejnego spotkania.
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.

Spotkanie protokołował: Przemysław Szot
Sprawozdanie zatwierdziła: Barbara Moś, Przewodnicząca KDO ds. Młodzieży

