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Arteteka
Obecni:
Członkowie KDO ds. Młodzieży z ramienia NGO:
Barbara Moś – Stowarzyszenie Europe 4 Youth
Agnieszka Matejko – Stowarzyszenie Absolwentów „Radośni”
Wioleta Więckowska – Fundacja Hipoterapia
Grażyna Morbitzer – Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. A. Kamińskiego
Patrycja Gas – Fundacja Edukacyjna NAUSIKA
Goście:
Anna Mirzyńska – Stowarzyszenie WISE
Członkowie KDO ds. Młodzieży z ramienia UMK:
-

Proponowany porządek obrad:
1. Nowości o Młodym Krakowie 2.0.
2. Podsumowanie debaty „O co kaman z tą młodzieżą”
3. Plany i cele na 2019 rok
4. Podjęcie uchwał
5. Wolne wnioski

Przebieg spotkania:
Ad. 1. Nowości o Młodym Krakowie 2.0.
Głos zabrała przewodnicząca Barbara Moś przekazując wieści od Tomasza Talaczyńskiego w
sprawie Młodego Krakowa 2.0. Obecnie trwają konsultacje międzywydziałowe w Urzędzie
Miasta, następnie projekt wchodzi na Radę Miasta już w styczniu nowego roku. W 2019 roku
na realizację programu ma zostać przeznaczone 500 000 zł.

Ad. 2. Podsumowanie debaty „O co kaman z tą młodzieżą”
Przewodnicząca streściła przebieg debaty i najważniejsze wnioski oraz odesłała do pisemnej
publikacji na @Kraków Młody Duchem.
Ad. 3. Plany i cele na 2019 rok
Przewodnicząca rozpoczęła dyskusję nad zadaniami i rolą KDO w nowym roku, pierwszym roku
funkcjonowania programu Młody Kraków 2.0. Zauważyła, że KDO powinno:







prowadzić monitoring wdrażania programu – obserwować zakładany w programie
kalendarz działań, zadawać pytania Urzędowi, publikować informacje o bieżących
postępach, prowadzić komunikację wobec młodzieży i NGO,
dbać o to, by NGO uczestniczyły w wyznaczanych konkursach na realizację zadań w
obszarze młodzieży,
dalej angażować środowisko młodzieżowe, utrzymywać relacje z Młodzieżową Radą
Krakowa, monitorować powstawanie nowych organizacji młodzieżowych, prowadzić
otwarte posiedzenia,
współorganizować kolejne hackathony.

Anna Mirzyńska podkreśliła znaczenie spójnej komunikacji KDO i zaproponowała
ujednolicenie nazewnictwa fanpage na Facebook i nawiązanie do nazwy hackathonu
YouthKrakHack. Do dyskusji nad fanpagem Kraków Młody Duchem włączyły się Patrycja Gas i
Wioleta Więckowska wyrażając brak przywiązania do obecnej nazwy. Wioleta Więckowska
zaproponowała użycie hashtagu #youthkrak, który nawiązuje do hackathonów i będzie mocno
kojarzył KDO z tym cyklicznym świętem. Decyzję pozostawiono jednak na kolejne posiedzenie.
Barbara Moś podjęła temat organizacji kolejnych hackathonów prosząc o zdefiniowanie
dogodnej formuły współpracy z Urzędem Miasta. Anna Mirzyńska podkreśliła rekomendacje
nt. organizacji hackathonu takie jak: reorganizacja porządku wydarzeń (najpierw warsztaty,
potem praca, mentorzy współpracujący z sobą, w środku dnia rozluźniające warsztaty),
bardziej świąteczny charakter gali finałowej, zwiększenie liczby materiałów papierniczych i
dodanie materiałów kreatywnych. Wszyscy uczestnicy posiedzenia zgodzili się, że najlepszym
terminem na kolejny hackathon jest 9-10 marca 2019.
Anna Mirzyńska kontynuowała wątek komunikacji KDO wobec młodzieży i NGO. Korzystając z
doświadczenia 2 projektów miejskich Patrycja Gas przedstawiła kanały, które były efektywne:
dzienniki internetowe wobec licealistów, samorządy szkolne, a wobec studentów koła
naukowe i organizacje studenckie. Barbara Moś zaproponowała podpięcie promocji
działalności KDO pod promocję kolejnego hackathonu. Dzięki temu możliwe będzie
skorzystanie z popularności hackathonu i skonsolidowanie środowiska młodzieżowego,
podniesienie świadomości o istnieniu KDO. Anna Mirzyńska zaproponowała użycie
influencerów krakowskich do promocji, pytanie pozostało kto taką funkcję pełni dla młodzieży
w Krakowie.

Podsumowując, komunikacja KDO w 2019 roku powinna być prowadzona w 3 wątkach:
- informacje o możliwościach działania NGO w ramach Młodego Krakowa 2.0.,
- zachęcanie młodych ludzi do proponowania konkursów w ramach Młodego Krakowa 2.0. np.
w hackathonach,
- zachęcanie NGO pracujących z młodzieżą do dołączania do Komisji.
Powstał również pomysł kontynuowania pomysłu zmapowania miejsc, w których młodzież
może się bezpłatnie spotykać. Pani Olesiak podczas debaty „O co kaman z tą młodzieżą”
nazwała ten pomysł „kącikami dla młodzieży”. W dyskusji zgromadzeni wybrali nazwę „Youth
Krak Zone” oraz logotyp nawiązujący do hackathonu.
Ad. 4. Podjęcie uchwał
Barbara Moś zaproponowała podjęcie uchwały mogącej przyspieszyć powstawanie „kącików
dla młodzieży” pt. „Youth Krak Zone”.
W dyskusji powstało kilka ułatwień identyfikacyjnych tych miejsc:
- nalepka na drzwiach z logiem Youth Krak Zone mówiąca tyle, że w tej instytucji młodzież
może się spotykać i jest to miejsce jej przyjazne,
- powinny się tam znajdować ruchome pufy, internet, prąd, kilka stolików, automat do kawy,
oraz stojak na ulotki związane z Młodym Krakowem 2.0., miejskim magazynem młodzieżowym
i innymi materiałami dla młodych, np. informacje o możliwościach wolontariatu, wyjazdów,
ofercie krakowskich NGO dla młodych.
- prowadzenie mapy tych miejsc, aktualizowanie jej i publikowanie na stronach młodego
krakowa, ngo.krakow.pl i w social mediach.
Po dyskusji podjęto uchwały:
Uchwała nr 7/2018 Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży z dnia 17 grudnia 2018 roku
w sprawie powstania mapy miejsc „Youth Krak Zone”.
Głosowanie:
Liczba głosów za: 5
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 8/2018 Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży z dnia 17 grudnia 2018 roku
w sprawie organizacji drugiego Youth Krak Hack w 2019 roku.
Głosowanie:

Liczba głosów za: 5
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 9/2018 Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży z dnia 17 grudnia 2018 roku
w sprawie powołania Agnieszki Matejko na stanowisko Sekretarza KDO ds. Młodzieży.
Głosowanie:
Liczba głosów za: 5
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Ad. 5. Wolne wnioski
Nie pojawiły się wolne wnioski.
Barbara Moś zapowiedziała spisanie raportu rocznego z działalności KDO.

Posiedzenie KDO ds. Młodzieży zamknęła Barbara Moś o godzinie 19.02
Spotkanie protokołowała: Barbara Moś
Sprawozdanie zatwierdziła: Barbara Moś (Przewodnicząca KDO ds. Młodzieży)

Uchwała nr 7/2018
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie
powstania mapy miejsc „Youth Krak Zone”.
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży, zgodnie z diagnozą wykonaną do Programu Aktywnego
Uczestnictwa Młodzieży w Życiu Miasta „Młody Kraków 2.0.”, zauważa silną potrzebę przeznaczania w
przestrzeni publicznej miejsc dla młodzieży, w których może się spotykać, pracować, uczyć i
integrować. Zauważyliśmy, że przy realizacji projektów młodzieżowych jednym z większych problemów
był brak przestrzeni do spotkań blisko szkoły czy centrum, dostępnych młodzieży nieodpłatnie.
Uważamy, że w pierwszej kolejności należy używać tych przestrzeni, które już istnieją i podnosić
świadomość o ich ofercie.
W związku z tym Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży rekomenduje jednostkom miejskim
zarządzającym budynkami instytucji nauki, kultury lub budynkami użyteczności publicznej (muzea,
centra kultury, centrum kongresowe, biblioteki itp.) o wyznaczenie i wyposażenie przestrzeni, które
mogłyby służyć młodzieży do spędzania wolnego czasu do pracy, nauki i integracji.
Nazwaliśmy je „Youth Krak Zone”.
Przestrzenie te powinny być:
- otwarte,
- bezpłatne,
- wyposażone w podstawową infrastrukturę:
 prąd, wifi,
 pufy, stoły, krzesła – ruchome, do samodzielnej organizacji przestrzeni,
 możliwość wstawienia ekranu, tablicy,
 ewentualne półki z książkami do „wymiany”,
 stojak na ulotki z ofertą miasta i NGO dla młodzieży.
Miejsca te powinny być oznaczone naklejką „Youth Krak Zone” nawiązującą graficznie do motywów z
www.youthkrakhack.pl. Nalepka oznaczałaby, że w tym budynku istnieje przestrzeń dla młodzieży, a
instytucja jest przyjazna młodym ludziom.
Rekomendujemy również zlecenie wykonania interaktywnej mapy takich przestrzeni na stronie
Młodego Krakowa www.mlodziez.krakow.pl.
Wynik głosowania:
Liczba głosów za: 5
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 8/2018
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie
organizacji drugiego Youth Krak Hack w 2019 roku.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży uwzględniając głos młodych ludzi biorących udział w
hackathonie YouthKrakHack oraz zdanie Za-cy Prezydenta Miasta Andrzeja Kuliga rekomenduje, by
kolejny hackathon młodzieżowy odbył się w terminie 9-10 marca 2019 roku.
Rezultatami hackathonu byłyby projekty w obszarach wyznaczonych przez tekst Programu Młody
Kraków 2.0., które mogłyby zostać ogłoszone jako konkursy na realizację zadań publicznych tak, aby
młodzież proponująca projekty, mogła uczestniczyć w ich realizacji.

Jednocześnie, nawiązujemy do Uchwała nr3/2018 Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży
z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie organizacji kolejnych edycji YouthKrakHack utrzymując w mocy
rekomendacje dotyczące organizacji, zarządzania i logistyki hackathonu.

Wynik głosowania:
Liczba głosów za: 5
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 9/2018
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie
powołania Agnieszki Matejko na stanowisko Sekretarza KDO ds. Młodzieży.
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży w związku z ustaniem prac dotychczasowego
Sekretarza Katarzyny Limanówki powołuje na stanowisko Sekretarza Agnieszkę Matejko,
reprezentującą Stowarzyszenie Absolwentów „Radośni”.

Głosowanie:
Liczba głosów za: 5
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0

