PROPOZYCJE KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO DS. MŁODZIEŻY
DOT. ROZWOJU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2016 I 2017

I. Propozycje dot. realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków
z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.


Cel szczegółowy - Rozwój dialogu społecznego pomiędzy organizacjami pozarządowymi a
Gminą. Działanie - Wspieranie tworzenia, funkcjonowania i zwiększanie rozpoznawalności
instytucji dialogu obywatelskiego i współpracy, w szczególności Krakowskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego, Komisji Dialogu Obywatelskiego i Miejskiego Ośrodka
Wspierania Inicjatyw Społecznych:
Organizacja spotkania przedstawicieli wszystkich Komisji Dialogu Obywatelskiego
dotyczącego budowania spójnego wizerunku ww. Komisji oraz budowania i rozwoju spójnych
oraz efektywnych narzędzi komunikacji dla ciał dialogu obywatelskiego. Spotkanie takie
powinno być zorganizowane przez Wydział Spraw Społecznych UMK. Przedstawiciele KDO ds.
Młodzieży deklarują gotowość do włączenia się w przygotowanie ww. spotkania.



Cel szczegółowy - Rozwój dialogu społecznego pomiędzy organizacjami pozarządowymi a
Gminą. Działanie - Rozwijanie udziału organizacji pozarządowych we wspólnym tworzeniu
diagnoz, wymianie informacji pomiędzy sektorem pozarządowym a Gminą, na temat
potrzeb i problemów społecznych, w rozwiązanie których mogą zaangażować się
organizacje pozarządowe:
Podjęcie prac nad stworzeniem narzędzia diagnostycznego pozwalającego na badanie i
cykliczny monitoring sytuacji młodzieży w Krakowie. Badanie powinno obejmować analizę
danych zastanych (np. informacje gromadzone przez szkoły i inne jednostki miejskie) oraz
badanie (ankietowe i jakościowe) reprezentatywnych grup młodzieży. Narzędzie to,
stosowane w regularnych odstępach czasu (raz na rok lub raz na dwa lata) pozwoliło by
monitorować sytuację i potrzeby młodzieży oraz mierzyć postępy w realizacji długofalowych
celów profilaktycznych, aktywizacyjnych, edukacyjnych i wychowawczych.

II. Propozycje dot. rozwoju współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi w
2017 roku.
1. Rozwój współpracy pozafinansowej.


Cel szczegółowy - Rozwój dialogu społecznego pomiędzy organizacjami pozarządowymi a
Gminą oraz poprawa efektywności realizacji zadań publicznych:
Rozwój konsultacji społecznych w zakresie konsultowania regulaminów konkursów na
realizację zadań publicznych, w szczególności konsultacji ww. dokumentów z Komisjami
Dialogu Obywatelskiego - umożliwi to dostosowanie szczegółowych kryteriów konkursowych
do polityk miejskich, bieżących potrzeb młodzieży oraz możliwości organizacji. Finalnie
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konsultacje takie powinny doprowadzić do wzrostu jakości realizacji zadań publicznych,
większej skuteczności oraz większej spójności w zakresie realizacji polityk publicznych;
 Cel szczegółowy - Wzrost zaangażowania organizacji pozarządowych i poprawa
efektywności realizacji zadań publicznych.
Organizacja spotkań ewaluacyjno-konsultacyjnych dla organizacji realizujących zadania
publiczne w danym konkursie tematycznym. Spotkania, realizowane po zakończeniu działań
projektowych, powinny obejmować prezentację zrealizowanych projektów, wymianę
dobrych praktyk, krytyczną analizę efektów zrealizowanych działań pod kontem realizacji
polityk publicznych oraz opracowanie rekomendacji do kolejnych konkursów w danym
zakresie tematycznym.

2. Rozwój współpracy finansowej. Propozycje nowych konkursów na realizację zadań publicznych:


"Młodzi na rynku pracy" - realizacja projektów przygotowujących młodych ludzi do wejścia
na rynek pracy w Krakowie, uwzględniający jego specyfikę, szanse i ograniczenia;



Edukacja w zakresie praw człowieka, przeciwdziałanie dyskryminacji - realizacja projektów
promujących poszanowanie praw człowieka, tolerancję politykę równościową,
przeciwdziałających dyskryminacji wśród młodzieży; realizacja projektów tego typu wydaje
się być konieczna z uwagi na rosnące napięcia społeczne i radykalizację poglądów, również w
młodym pokoleniu;



Wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży, w tym między innymi wyjazdy edukacyjne do
miejsc pamięci narodowej lub wyjazdy wypoczynkowo-szkoleniowe dla liderów
młodzieżowych; Projekty tego typu łączyły by cele opiekuńczo-wypoczynkowe z
wychowawczymi; Funkcję taką spełniało by również promowanie projektów
wypoczynkowych (letnich i zimowych) tematycznych, uzupełnionych o dodatkowe względem
wypoczynkowych, cele edukacyjno-wychowawcze;



Edukacja obywatelska młodzieży - Młodzi Krakowianie - projekty edukacyjne realizowane w
partnerstwie szkoła-NGO, których głównym celem była by promocja postaw obywatelskich
oraz przygotowanie młodych ludzi do aktywnego życia społecznego w Krakowie; projekty
powinny obejmować przygotowanie młodych ludzi do korzystania z takich narzędzi jak
Budżet Obywatelski, Inicjatyw Społeczna itp. oraz przybliżać młodym krakowianom kluczowe
instytucje publiczne takie jak Rada Miasta, Rady Dzielnic, Centrum Dialogu. Wprowadzenie
do konkursu wymogu partnerstwa międzysektorowego Szkoła - NGO zagwarantowało by
trafność projektu (szkoły już na etapie przygotowania wniosku mogły by uszczegółowić swoje
potrzeby) oraz sprawność jego realizacji, a przedstawiciele placówek edukacyjnych byli by
aktywnymi realizatorami działań a nie tylko biernymi odbiorcami;



Edukacja obywatelska "Nieformalni Liderzy Młodzieżowi": projekty aktywizujące dla
nieformalnych liderów młodzieżowych, m.in. podopiecznych organizacji pozarządowych,
świetlic środowiskowych, młodzieżowych aktywistów; projekty powinny obejmować z jednej
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strony szkolenie liderskie z drugiej strony realizację mini-projektów młodzieżowych
skierowanych do społeczności lokalnych; Realizacja takich inicjatyw pozwoliła by
zaktywizować młodzież, która mimo naturalnego potencjału z różnych przyczyn nie odnajduje
się w środowisku szkolnym;


Promocja wolontariatu wśród młodzieży oraz wsparcie profesjonalistów zajmujących się
wolontariatem młodzieżowym - projekty zachęcające młodzież szkolną do udziału w akcjach
wolontaryjnych, w szczególności do wolontariatu stałego oraz przygotowujące młodych ludzi
do realizacji zadań wolontariatu, np. poprzez specjalistyczne szkolenia przygotowujące
wolontariuszy do wykonywania konkretnych zadań; Dodatkowym elementem działań
powinno być wsparcie dla profesjonalistów zajmujących się wolontariatem młodzieżowym:
grupy wsparcia, fora wymiany doświadczeń itp.;



"Media młodzieżowe" - projekty pilotażowe (sprawdzające efektywność poszczególnych
kanałów informacyjnych, którymi posługują się młodzi ludzie), przygotowujące młodzież,
organizacje pozarządowe oraz UMK do rozwoju nowoczesnych mediów młodzieżowych:
telewizji, portali internetowych, mediów społecznościowych itp. Projekty takie były by z
jednej strony elementem edukacji obywatelskiej i medialnej, z drugiej strony wspierały by
rozwój efektywnych kanałów komunikacji UMK oraz organizacji pozarządowych z młodzieżą;



Konsultacje społeczne z udziałem młodzieży - projekty włączające młodzież w prace nad
kluczowymi politykami miejskimi, w tym w przygotowanie nowej Strategii Rozwoju Krakowa
oraz programu Młody Kraków 2.0, w tym projekty zwiększające atrakcyjność, skuteczność i
reprezentatywność konsultacji społecznych z młodzieżą ze współpracy ze szkołami.

Wymienione propozycje zostały zgłoszone przez członków i członkinie Komisji Dialogu
Obywatelskiego ds. Młodzieży a następnie przedyskutowane podczas posiedzenia Komisji w dniu 29
czerwca 2016 roku. W razie potrzeby, członkowie i członkinie Komisji deklarują pełną gotowość do
dalszych rozmów w sprawie ww. propozycji z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa.
Dodatkowych informacji na temat ww. rekomendacji oraz prac Komisji Dialogu Obywatelskiego ds.
Młodzieży udzielają:
Barbara Moś - Przewodnicząca KDO ds. młodzieży: 506 298 257
Aleksandra Latocha - Sekretarz KDO ds. młodzieży: 600 227 049
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