Zebranie KDO ds. Młodzieży
Kraków, 29.06.2018

Pierwsze wyniki: rekomendacje młodzieżowe i osób pracujących z
młodzieżą

Pierwsze wyniki: komunikacja
Propozycje KDO do rocznego planu współpracy GMK z
NGO na 2017 rok
- Lista obecności
- Wybór „skryby”
- Nowości

Propozycje KDO do obszarów badawczych planowanej
diagnozy społecznej wśród krakowskiej młodzieży

Dalsze plany: badania młodzieży 18+ i konferencja nt.
profilaktyki
Wolne wnioski – do zgłoszenia teraz, do omówienia na koniec 

Obecne priorytety tematyczne KDO
• Edukacja obywatelska
• Komunikacja
• Grupa 18+
• Profilaktyka

Eksploracja tematu  Gra o przewagę w informacji  Gra o extra informacje  Rozwiązania

Gra miejska (eksploracja tematu, wiedza, konsultacje)  Debata (prezentacja propozycji i feedback)

Informacja młodzieżowa
„Centra Młodzieży”
„aplikacja na telefon z informacją młodzieżową”
„zintegrowanie informacji”

wykluczenie

„rozwijanie kompetencji informacyjnych i medialnych”

Integracja społeczna

„wspólna edukacja, wspólne miejsca, wspólne możliwości”

Partycypacja
„młodzieżowy gabinet cieni”
„debaty polityczne”

„demokratyzacja szkół”

„Żywa Biblioteka”„żywy przykład”
„programy zdrowia psychicznego młodzieży
– odczarowanie stygmy”

„budżet obywatelski dla młodzieży”
„konsultacje w miejscach, gdzie jest młodzież”

„szkolenie nauczycieli”
„środki na wyrównywanie szans”
„komunikacja z peryferiami”

„systemowe wsparcie dla organizacji młodzieżowych”
„wymiana międzykulturowa i wolontariat”

EFEKTY DYSKUSJI, PRACY I PLANOWANIA:
• Grupa samopomocy dla liderów działających na rzecz zmiany społecznej
– Dorota Gierszewski, Instytut Pedagogiki UJ, 1 lipca g. 17.00;
• Proobywatelski ranking szkół krakowskich/ małopolskich– Tomasz
Talaczyński Referat ds. Młodzieży i Seniorów UMK;
• OPEN SPACE dla przedstawicieli, przedstawicielek oraz opiekunów i
opiekunek Samorządów Uczniowskich - Tomasz Talaczyński, Referat ds.
Młodzieży i Seniorów UMK;
• Szkolenie z PR’u dla organizacji młodzieżowych - Centrum Obywatelskie;
•VLOG młodzieżowy i obywatelski – Dariusz Grochocki;
•Rekomendacje młodzieżowe do RPW – Ola Latocha;
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Propozycje Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży
dot. rozwoju współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi
w roku 2017

Rozwój współpracy pozafinansowej (m.in. rozwój dialogu społecznego, zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w
tworzeniu polityk publicznych, wzrost jakości realizacji zadań publicznych, integracja środowiska pozarządowego):
•
•
•

Wzmocnienie rozpoznawalności ciał dialogu społecznego,
Rozwój konsultacji społecznych w zakresie regulaminów konkursów na realizację zadań publicznych, w tym
konsultacji z KDO,
Organizację spotkań ewaluacyjno-konsultacyjnych dla organizacji realizujących zadania publiczne w danym
konkursie tematycznym.

Rozwój współpracy finansowej - propozycje nowych konkursów na realizację zadań publicznych:
•
"Młodzi na rynku pracy„
•
Edukacja w zakresie praw człowieka, przeciwdziałanie dyskryminacji,
•
Wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży,
•
Edukacja obywatelska młodzieży cz. 1,
•
Edukacja obywatelska młodzieży cz. 2,
•
Promocja wolontariatu wśród młodzieży,
•
Nowoczesne media młodzieżowe,
•
Konsultacje społeczne z udziałem młodzieży,
•
"Diagnoza społeczna" młodzieży,
•
Wymiany międzynarodowe szkół i innych podmiotów młodzieżowych.
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Wynik: mapa problemów, nadziei oraz zagrożeń, tak jak je widzą młodzi ludzie.
0. Ja sam z sobą
– kwestia samooceny, percepcji siebie, samoświadomości, też zdrowia i szans na przezwyciężanie
kryzysów.
- Kwestia postaw poglądów i sposobów, w jaki się kształtują. Czy są przekonani, czy niepewni,
świadomi poglądów, z czym je łączą itd..
1. Ja w grupie rówieśniczej.
Jak jest vs. Jak chciał(a)bym żeby było
- Temat relacji społecznych
Dlaczego?
- Temat bezpieczeństwa (przemoc)
- Temat wykluczenia (miejsca w grupie)
- Dodatkowo – kim są ludzie, którym ufam, jak różnorodne jest moje otoczenie, jaki mam stosunek
do innych?
2. Ja w domu - relacje z najbliższymi.
- Temat relacji z dorosłymi
- Temat modelu rodziny i wartości
Zaangażowanie osób pracujących z młodzieżą
3. Sytuacja materialna  niekoniecznie temat do fokusu
do fokusów?
4. Ja i kody kulturowe ja i komunikacja z otoczeniem (jak, gdzie).
- Gdzie jest aktywność młodych ludzi?
- Skąd czerpią obraz świata?
- Dodatkowo – z kim się komunikuję vs. komu udostępniam informacje? Kwestia bezpieczeństwa w
sieci i udostępniania danych.
5. Ja i marzenia i aspiracje.
Kwestia reprezentatywności – jak wyłonić
- Temat przyszłości, percepcji szans życiowych, miejsca w świecie
wszystkie znacząco różne grupy młodych
- Co pomoże osiągnąć marzenia? Swój pełny potencjał?
- Temat wartości
ludzi?
6. Ja na rynku pracy.
- Jak postrzegają swoje szanse na rynku pracy, czego potrzebują w ofercie edukacyjnej, by je wzmocnić?
7. Modele spędzania wolnego czasu  można połączyć z pkt. 0.
8. Ja jako obywatel - jak widzę swoją aktywność społeczną i obywatelską (Polska i Europa) - dziś i w
przyszłości.
- kwestia poczucia przynależności, autoidentyfikacji i sposobów jej wyrażania.
9. Ja krakowianin - identyfikacja z miastem, wiedza o mieście.
10. Ja i świat - skąd czerpię wiedzę o świecie, jak przetwarzam informacje, jaki mam stosunek do
„innych”, kim są ludzie, których poważam, gdzie widzę siebie w świecie.
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Populacja badana: młodzież 18-30 mieszkająca w Krakowie
Podkategorie populacji:
- młodzież ucząca się / studiująca i jednocześnie niepracująca
- młodzież ucząca się / studiująca i jednocześnie pracująca
- młodzież pracująca i jednocześnie nieucząca się / niestudiująca
- młodzież niepracująca i jednocześnie nieucząca się / niestudiująca (NEET)
Obszary potrzeb
1.Młody człowiek w mieście
1. Zameldowanie (tymczasowe)
2. Mieszkanie (wynajem)
3. Zdowie (lekarz rodzinny)
4. Komunikacja miejska (poruszanie się po mieście, legitymacja jako bilet)
5. Podatki (Urząd Skarbowy)
2.Moje otoczenie a miasto
1. Infrastruktura miejska: parkingi, stojaki na rowery, ścieżki rowerowe, przystanki autobusowe i
tramwajowe, dojazd do szkoły, na uczelnię, do pracy
3.Czas wolny
1. Co młodzi robią w czasie wolnym od nauki i pracy?
2. Skąd czerpią informacje o wydarzeniach?
3. Działalność społeczna (np. samorząd uczniowski i studencki, koła naukowe, organizacje
pozarządowe)
4.Bezpieczeństwo
1. Bezpieczeństwo fizyczne (skupmy się tutaj na poczuciu bezpieczeństwa): bezpieczeństwo w
przestrzeni miejskiej, dach nad głową, dostęp do pożywienia
2. Bezpieczeństwo zdrowotne: opieka zdrowotna, bezpieczeństwo na ulicy, zanieczyszczenia powietrza
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