
SPRAWOZDANIE Z IX POSIEDZENIA KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO DS. MŁODZIEŻY 
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16:00 

Zarząd Zieleni Miejskiej 

Obecni: 

Członkowie KDO ds. Młodzieży z ramienia NGO: 

Barbara Moś – Stowarzyszenie Europe 4 Youth 

Tomasz Pytko –Stowarzyszenie  All In UJ 

Wioleta Więckowska – Fundacja Hipoterapia  

Maciej Wicherek – Europejskie Centrum Młodzieży 

Mateusz Stachowicz – Stowarzyszenie MŁODZI>EU 

Członkowie KDO ds. Młodzieży z ramienia UMK: 

Tomasz Talaczyński – Biuro MOWIS 

Bożena Opach – Biuro MOWIS 

Goście: 

Patrycja Paula Gas – Fundacja Edukacyjna NAUSIKA 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawozdanie z działalności KDO w 2017 roku. 

2. Sprawy członkostwa w KDO. 

3. Planowanie Hackathonu młodzieżowego Youth Krak Hack. 

4. Pozostałe. 

 

Przebieg spotkania: 

 Ad. 1. Sprawozdanie z działalności KDO w 2017 roku 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca KDO ds. młodzieży Barbara Moś. Przewodnicząca pokrótce 

przedstawiła inicjatywy i procesy, w których brała udział Komisja w 2017 roku i podsumowała prace 

Komisji. Uczestnicy spotkania zgodnie ocenili ten rok jako owocny. 

Ad. 2.  Sprawy członkostwa w KDO. 

Przewodnicząca przedstawiła stan aktywności (uczestnictwo w 5 posiedzeniach) członków KDO w 2017 

roku: 



  1. Stowarzyszenie Europe4Youth – 5/5  

  2. Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży RAMPA  - 2/5 

  3. Stowarzyszenie  ALL IN UJ – 4/5 

  4. Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK” – 0/5 

  5. Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży ST.R.I.M. – wystąpiło oficjalnie  

  6.Fundacja Wspomagająca Wychowanie „ARCHEZJA” – 5/5 

  7. Fundacja „Dobra Wola” – 1/5  

  8. Europejskie Centrum Młodzieży – 2/5  

  9. Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego – 3/5 

  10. Stowarzyszenie Absolwentów „Radośni” – 5/5 

  11. Fundacja Ukryte Skrzydła – 4/5 

  12. Stowarzyszenie MŁODZI.EU – 3/5 

  13. Fundacja Hipoterapia - Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych – 3/5 

  14. Stowarzyszenie "Absolwenci Na Walizkach„ - 2/5  

 W związku z powyższym uczestnicy podjęli decyzję o ustaniu członkostwa w KDO następujących 

organizacji: 

 Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży RAMPA   

 Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK” 

 Fundacja „Dobra Wola” 

 Stowarzyszenie "Absolwenci Na Walizkach„ 

Przyjęciu rezygnacji: 

 Stowarzyszenia Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM, 

oraz o warunkowym utrzymaniu członkostwa Europejskiego Centrum Młodzieży pomimo mniejszej, 

niż wymagana aktywności w 2017 roku, ze względu na obecność na niniejszym posiedzeniu oraz 

uzasadnione usprawiedliwienie nieobecności w 2017 roku. 



W związku z brakiem kworum uczestnicy nie podjęli uchwały o ustaniu członkostwa, co zostanie 

dopełnione na kolejnym posiedzeniu. Do tego czasu organizacje mogą się odwołać od ww. 

postanowienia.  

Ad. 3. Planowanie Hackathonu młodzieżowego Youth Krak Hack. 

Punkt otworzyła Barbara Moś prezentując dyskutowane uprzednio opcje miejsca i czasu wydarzenia. 

Propozycje: 

 Hubraum, dostępny 28 kwietnia – oceniono jako najlepsza oferta, 

 PSC na Grodzkiej – oceniono jako miejsce o innym charakterze, 

 Manggha, dostępna 27 kwietnia – oceniono jako doskonale miejsce, acz niedostępne w 

terminie, 

 Cricoteka – oceniono jako miejsce niedogodne ze względu na brak sal warsztatowych, 

 Tauron Arena, dostępny 12 maja – oceniono jako miejsce i czas awaryjny. 

Tomasz Talaczyński zgłosił wątpliwość co do terminu wydarzenia, co poparła Bożena Opach wskazując 

na procedury urzędowe wymagające 14 dni na podpisanie umowy i zgodę na 30dniową płatność. 

Tomasz Pytko zgodził się, że 2 tygodnie na promocję nie wystarczą, nawet jeśli Komisja samodzielnie  

zapewni uczestników hackathonu. Padły propozycje promocji facebookowej, zakładki na stronie Młody 

Kraków zamiast osobnej strony internetowej, utworzenie stron o wydarzeniu. Propozycje odrzucono 

ze względu na cele hackathonu. Tomasz Pytko podkreślił, że jednym z ważniejszych celów wydarzenia 

ma być promocja tworzenia strategii Młody Kraków 2.0. i zapewnienie widoczności tego programu, co 

musi iść w parze z rzetelną promocją. Tomasz Talaczyński zgodził się, że łatwiej będzie również, jeśli 

jedna firma zrealizuje całość akcji promocyjnej i oprawę wydarzenia.  

Bożena Opach zaproponowała początek czerwca, a Barbara Moś doprecyzowała datę 2 czerwca, jako 

sobota. Zapowiedziała sprawdzenie dostępności Hubraumu w tym dniu. 

Barbara Moś zapytała UMK o korelację w harmonogramem tworzenia tekstu strategii Młody Kraków 

2.0., na co odpowiedział Tomasz Talaczyński: do końca marca tworzony jest zapis celów strategii, do 

połowy kwietnia konsultują to wydziały, a w czerwcu program trafi na obrady Rady Miasta. Barbara 

Moś potwierdziła, że kalendarz sprzyja terminowi czerwcowemu, a Tomasz Talaczyński zadeklarował, 

że do regulaminu i wytycznych dla Zespołów hackathonu dołączymy zarys celów strategii, by tworzone 

projekty mogły ją realizować. 



Tomasz Talaczyński w związku ze sprawdzeniem dostępnego miejsca, poprosił o szczegółowe wytyczne 

w zakresie wypożyczenia sprzętu na wydarzenie (router eventowy, krzesła, flipcharty, przedłużki, 

wypożyczenie laptopów). 

Barbara Moś rozpoczęła czytanie projektu regulaminu hackathonu:  

 Cele – przyjęto  

 Warunki zgłoszenia – zmieniono zakres wiekowy na 13-26, do limitu 70 osób dodano limit 17 

zespołów, 

 Warunki wycofania Zespołów – informacja 7 dni przed wydarzeniem, 

 Dodano tym samym datę uruchomienia zapisów, jak i datę zakończenia zapisów, 

 Dodano obowiązek uczestników spędzenia przynajmniej 60% czasu na wydarzeniu, 

 Dodano opcję listy rezerwowej, 

 Dodano zastrzeżenie proporcjonalności zgłoszeń między młodzieżą z różnych środowisk, 

instytucji i różnego wieku, 

 Dodano opcję realizacji celów strategii, nie tylko obszarów polityki młodzieżowej, 

 Ustalono Galę Finałową na wieczór kolejnego tygodnia na Sali Obrad UMK, 

 Ustalono zasady wyboru wyróżnionych i zwycięskich projektów (mentorzy wybierają najlepsze, 

a jurorzy spośród nich 3 projekty nagradzane), 

 Ustalono zestaw nagród dla zespołów (5 rzeczy – tak, aby każdy z członków zespołu otrzymał 

to samo), zaproponowano bony książkowe zamiast książek (do sprawdzenia przez UMK),  

 Padła propozycja połączenia Gali Finałowej z Galą Młodego Krakowa, ale uczestnicy stwierdzili, 

że optymalniejszym rozwiązaniem jest zaproszenie zwycięzców Hackathonu na Galę MK jako 

gości spejalnych, 

 Przyjęto kryteria wyboru prac (zamiast realistyczność – wykonalność), 

 Podkreślono konieczność zgłoszenia bazy danych do GIODO (konieczność sprawdzenia czy KDO 

może to zrobić) – ustalono, że KDO przetwarza dane w imieniu UMK, 

 Ustalono zmniejszenie liczby warsztatów i zastąpienie design thinking warsztatami pobudzania 

kreatywności, 

 Ustalono sposób wyboru mentorów i jurorów – edytowalną tabelką, do której wszyscy zgłaszać 

będziemy propozycje, 

 Ustalono termin końca marca dodania celów startegii i ekspertów do planu hackathonu, 

 Ustalono kryteria zamówienia firmy promocyjnej. 

Po zakończeniu omawiania regulaminu przedstawiciele UMK opuścili spotkanie. 



Przedstawiciele organizacji członkowskich KDO oraz gość ustalali swój zakres aktywności w procesie 

organizowania hackathonu.  

Patrycja Paula Gas zadeklarowała pomoc w promocji, mentoring zespołów, udział w obu wydarzeniach 

oraz zaproponowanie warsztatowców, mentorów i ekspertów.  

Barbara Moś zadeklarowała opiekę nad zgłoszeniami zespołów, przygotowanie zespołów, warsztaty z 

młodzieżą przed wydarzeniem, otwarce konsultacji w Biurze Informacji Młodzieżowej Europe4Youth, 

obecność na wydarzeniach, mentoring i organizację. 

Tomasz Pytko zadeklarował prowadzenie gali finałowej (jako ToMasz w Krakowie), otwarcie konsultacji 

w Strefie Studenta i organizację. 

Wioleta Więckowska zadeklarowała pomoc w promocji, zachęcenie młodzieży niepełnosprawnej do 

udziału. 

Mateusz Stachowicz zadeklarował zaangażowanie się, przedstawiając też swoje trudności. 

 

Ad. 4. Pozostałe. 

Żaden z obecnych członków nie zgłosił wolnych wniosków. 

Posiedzenie KDO ds. Młodzieży zamknęła Barbara Moś o godzinie 17.45. 

Spotkanie protokołowała: Barbara Moś 

Sprawozdanie zatwierdziła: Barbara Moś (Przewodnicząca KDO ds. Młodzieży) 


