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przestrzeń dla młodych,

młodzież działa lokalnie,

głos młodych w mieście,

kultura (dla) młodych,

młodzi na rynku pracy,

partnerstwo dla młodych.

Program aktywnego uczestnictwa

młodzieży w życiu miasta Młody Kraków 2.0

na lata 2019-2023, realizowany jest 

na podstawie uchwały nr VII/125/19 Rady

Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2019 roku.

Jest kontynuacją realizowanego w latach

2009-2018 programu aktywizacji

społecznej młodzieży Młody Kraków oraz

Miejskiego Programu Przeciwdziałania

Przestępczości Młodzieży realizowanego 

w latach 1999-2009. Program obejmuje 

6 obszarów tematycznych:

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

CEL PROGRAMU

Celem programu jest stworzenie warunków

do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta

młodzieży mieszkającej, uczącej się lub

pracującej w Krakowie oraz wzmacnianie

postaw zaangażowania obywatelskiego,

przedsiębiorczości i otwartości na innych.

Inicjatywa ma również ułatwić młodzieży

wchodzenie w dorosłość w ciekawy 

i wartościowy sposób, bazując 

na pozytywnych doświadczeniach.

ODBIORCY PROGRAMU

Odbiorcami programu są młodzi ludzie

mieszkający lub pracujący w Krakowie 

w wieku od 13 do 26 lat, a w szczególności

młodzież w wieku szkolnym. To ponad 

77 tysięcy osób, co stanowi około 

10% mieszkańców Krakowa. Dodatkowo,

jeżeli dodać do tej liczby młodzież uczącą 

się w Krakowie, a mieszkającą poza

granicami miasta lub niezameldowaną
(zwłaszcza studentów), to otrzymamy 

około 200 000 osób.

Drugą grupą docelową programu są osoby

które na co dzień pracują z młodzieżą 

w wieku od 13 do 26 lat. Przede wszystkim

są to: nauczyciele, pracownicy świetlic

szkolnych, pracownicy bibliotek, domów

kultury, klubów młodzieżowych oraz

pracownicy organizacji, które działają 

na rzecz młodzieży.

POTRZEBY KRAKOWSKIEJ MŁODZIEŻY

rozbudzania odpowiedzialności za rozwój

miasta,

kształtowania przestrzeni dla młodych 

budowania postaw obywatelskich 

pobudzania aktywności na rynku pracy,

wspierania uczestnictwa w kulturze,

budowania otwartości na różnorodność,

zwiększanie bezpieczeństwa w szkole 

Program Młody Kraków 2.0 został
stworzony na podstawie diagnozy potrzeb

młodych ludzi, przeprowadzonej 

w latach 2016-2017. Na podstawie

uzyskanych wyników określono obszary,

które najbardziej wymagają systemowego

wsparcia i rozwoju. Przed realizatorami

programu stoją wyzwania dotyczące:

w mieście,

i motywowanie do udział w wolontariacie,

i w sieci.

REALIZATORZY PROGRAMU
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Program realizowany jest przez Referat 

ds. Młodzieży Wydziału Polityki Społecznej 

i Zdrowia oraz inne komórki organizacyjne

Urzędu Miasta Krakowa, właściwe do spraw

między innymi: edukacji, kultury, sportu

oraz przez miejskie jednostki organizacyjne,

takie jak: Krakowskie Biuro Festiwalowe,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Działania realizowane są we współpracy 

z organizacjami pozarządowymi,

placówkami wsparcia dziennego, klubami

sportowymi, placówkami oświatowymi,

domami kultury oraz z uczelniami wyższymi.



I N F O R M A C J E  O G Ó L N E    3 / 1 8

Referat ds. Młodzieży Wydziału Polityki

Społecznej i Zdrowia na realizację zadania

budżetowego SZ/PMK Realizacja programu

Młody Kraków 2.0  w 2019 roku przeznaczył
kwotę w wysokości 487 043,41 zł.

BUDŻET PROGRAMU

MŁODY KRAKÓW W LICZBACH

60 uczestników projektu
Młodzież Działa Lokalnie 

20 Młodzieżowych
Ambasadorów BO

600 uczestników
Juliady

160 uczestników
Młodzieżowych Dni
Wolonariatu

100 uczestników 
Turnieju Sportowego
Samorządów Uczniowskich

70 uczestników 
Krakowskiej Akademii
Samorządności

230 uczestników 
Dnia Samorządu
Uczniowskiego

130 uczestników 
Balu Młodych Liderów

38 uczestników 
YouthKrakHack
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800 polubień 
fan page'a na Facebook'u
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Na mapie Krakowa zaplanowana została
nowa przestrzeń dla młodzieży,

przeznaczona do aktywnego i swobodnego

spędzania czasu, nauki, rozwijania

zainteresowań oraz spotkań. Pilotażowa

koncepcja pracowni, regulamin oraz projekt

aranżacji nowej przestrzeni przy 

ul. Zachodniej (siedziba filii Biblioteki

Kraków), powstała pod nadzorem Referatu

ds. Młodzieży, we współpracy z Komisją
Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży oraz

Biblioteką Kraków. Aby nowo powstające

miejsce dla młodych spełniło jak najwięcej

ich oczekiwań, na zlecenie Wydziału
Polityki Społecznej i Zdrowia zespół
badawczy pod kierownictwem dr Barbary

Worek z Instytutu Socjologii UJ,

przeprowadził w listopadzie 2019 roku

badania dotyczące preferencji i oczekiwań
młodzieży w zakresie funkcjonowania

lokalnej pracowni.

PRZESTRZEŃ DLA MŁODYCH Szkolenie „Jak budować markę osobistą
w mediach społecznościowych?”

Juliada

Referat ds. Młodzieży wraz 

ze Stowarzyszeniem Europe4Youth, 

był współorganizatorem międzynarodowej

konferencji, poświęconej wymianie dobrych

praktyk dotyczących tworzenia Centrów

Młodzieżowych. W wydarzeniu, które

odbyło się 5 listopada, uczestniczyli

przedstawiciele Norymbergii, niemieckie 

i polskie organizacje, Radni Miasta Krakowa

przedstawiciele jednostek miejskich,

studenci i inne zainteresowane osoby.

W dniu 19 grudnia 2019 roku w siedzibie

Urzędu Miasta Krakowa młodzież krakowskich

szkół ponadpodstawowych wzięła udział 
w szkoleniu poświęconym zagadnieniom

budowania marki w mediach

społecznościowych. Podczas całodniowego

spotkania, uczestnicy rozmawiali między

innymi o tym, jak komunikować się 

w mediach społecznościowych, jak budować
profil i prowadzić strony w social mediach, 

jak tworzyć atrakcyjne treści na Facebooku,

Instagramie i LinkedIn oraz jak radzić sobie 

z hejtem, krytyką i negatywnymi opiniami.

Pracownia Młodych

21. edycja Juliady – Młodzieżowego

Festiwalu Sportu na Rynku Głównym 

i Błoniach odbyła się 13 i 14 lipca. Ponad

600 młodych ludzi zacięcie rywalizowało 

o zwycięstwo w ramach sześciu dyscyplin:

streetball, piłka nożna, breakdance, szachy,

tenis stołowy oraz scooter jam - zawody

hulajnogowe. Dodatkową areną zmagań
były, po raz pierwszy w historii festiwalu,

Błonia Krakowskie, gdzie uczestnicy mogli

skorzystać ze Strefy Sportów Miejskich,

warsztatów BMX, jazdy na hulajnodze 

i deskorolce, a także wziąć udział 
w oprowadzeniach konnych. Organizatorem

wydarzenia był Referat ds. Młodzieży

Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia oraz

Stowarzyszenie SIEMACHA.
Konferencja „Centra młodzieżowe jako
narzędzie polityki młodzieżowej”

Pierwszy obszar programu ma na celu

poszerzenie dostępu do oferty rozwojowej 

i edukacyjnej młodzieży oraz wyrównywanie

szans edukacyjnych młodzieży z różnych

środowisk.
 

W ramach tego obszaru zrealizowano

następujące działania:
 

Wydarzenia sportowe

piłki siatkowej (Krakowska Akademia

Siatkarska, 5 809 uczestników),

Wydział Sportu we współpracy z klubami

sportowymi i innymi instytucjami

działającymi w tym obszarze, pod okiem

profesjonalnych trenerów, w 2019 roku

zrealizował dla dzieci i młodzieży szereg

imprez miejskich o charakterze sportowo-

rekreacyjnym w zakresie:

SPRAWOZDANIE ZA 2019 ROK - MŁODY KRAKÓW 2.0
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lekkoatletyki (Lekkoatletyka dla każdego!

Młodzieżowe spotkania z lekką atletyką,

24 026 uczestników),

tenisa stołowego (Pingpongowe marzenia

w Krakowie, 4 030 uczestników),

piłki ręcznej (Szczypiornista Szkoła, 6 400

uczestników),

sztuk walki Kung Fu i Wushu (Sport łączy

pokolenia, integruje rodziny, 3 032

uczestników),

oraz innych dyscyplin sportowych (Mój

trener, 21 873 uczestników; Animator

sportu, 44 981 uczestników). 
 

Wydział Sportu uczestniczył również 

w realizacji następujących wydarzeń:

Gala Sportu Młodzieżowego

Sport przeciw wykluczeniom

To program sportowy wzorowany 

na Igrzyskach Olimpijskich, mający rozbudzić
ducha rywalizacji sportowej, opartej 

na uczciwym współzawodnictwie

międzyszkolnym. Program obejmował
Igrzyska Dzieci (dla uczniów szkół
podstawowych), Igrzyska Młodzieży Szkolnej

(dla klas VII i VIII szkoły podstawowej) 

oraz Licealiadę (dla młodych ze szkół
ponadpodstawowych). Program 

był zrealizowany w konkurencjach

indywidualnych, zespołowych oraz w mini

grach. W roku szkolnym 2018/2019 

w zawodach udział wzięło 15 366 uczniów,

rozgrywając łącznie 108 finałów miejskich.

Uroczyste podsumowanie

współzawodnictwa sportowego krakowskich

szkół w roku szkolnym 2018/2019 odbyło
się 13 grudnia 2019 roku. W Gali wzięły
udział delegacje szkół, które osiągnęły
najwyższe wyniki sportowe 

we współzawodnictwie Krakowskiej

Olimpiady Młodzieży. Uhonorowano

również trenerów, instruktorów 

i nauczycieli, którzy swoją postawą 

i zaangażowaniem szczególnie wyróżnili się
podczas prowadzonych pozalekcyjnych

zajęć sportowych. W wydarzeniu udział
wzięło 155 osób.

To całoroczny program realizowany przez

udział młodzieży w zajęciach sportowych

oraz profilaktyczną działalność edukacyjną. 

W 2019 roku uczestnicy programu wzięli

udział w treningach karate Oyama,

warsztatach pierwszej pomocy

przedmedycznej oraz w zajęciach

teoretycznych z zakresu przeciwdziałania

przemocy i uzależnieniom. Projekt

realizowany był przez Krakowski Klub Oyma

we współpracy z Komendą Wojewódzką
Policji, ośrodkami profilaktyki uzależnień
oraz ośrodkami terapeutycznymi.

Krakowska Olimpiada Młodzieży

Bieg Sztafetowy o Szablę kpt. Antoniego
Stawarza

Bieg zorganizowany w ramach 101. rocznicy

wyzwolenia Krakowa spod władzy zaboru

austriackiego, odbył się 30 października

2019 roku, na stadionie Wojskowego Klubu

Sportowego „Wawel”. W zawodach

wystartowało ponad 100 zawodniczek 

i zawodników z osiemnastu krakowskich

szkół średnich, a każdy z uczestników

sztafety miał do pokonania dwa okrążenia

bieżni stadionu WKS Wawel. 

W wydarzeniu udział wzięło 167 osób.

Rugby dla każdego

Program, którego celem jest popularyzacja

rugby, jako sportu pierwszego kontaktu 

dla młodzieży oraz zachęcanie 

ich do zorganizowanej aktywności fizycznej

pod nadzorem przeszkolonych nauczycieli,

instruktorów i trenerów. Projekt realizowany

był przez Nowa Huta Rugby Klub 

w porozumieniu z Polskim Związkiem Rugby,

na obiektach Narodowego Centrum Rugby.

SPRAWOZDANIE ZA 2019 ROK - MŁODY KRAKÓW 2.0
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Międzynarodowe warsztaty teatralne
w Villeurbanne

W ramach współpracy międzynarodowej Klub

303 Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta

zorganizował wyjazd młodzieży do Lyonu 

na jubileusz 20-lecia działalności

artystycznej Teatru Zeotrope, podczas

którego powstał spektakl „MONSTER”. 

Jego Premiera odbyła się 13 lipca 2019 roku.

Projekt zawierał elementy współpracy

międzypokoleniowej oraz dał młodym

ludziom możliwość poznania i otwarcia 

się na innych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

zrealizował szereg działań
profilaktycznych, dotyczących podnoszenia

kompetencji młodych ludzi do kreatywnej 

i bezpiecznej aktywności w Internecie 

i przeciwdziałaniu mowie nienawiści, 

na przykład: Społeczność „Hejt – tego nie

rób!”, CYFROLATKI, forum Zagraj w media. 

Podczas szkoleń dla rodziców i opiekunów

poruszano również tematykę zaburzeń
osobowości i zaburzeń psychicznych 

u młodzieży oraz omówiono metody

profilaktyki i terapii uzależnień od Internetu.

Krakowskie Młodzieżowe
Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk

Działania na rzecz bezpieczeństwa 
w Internecie

Rada Młodzieżowa Krakowskiego

Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

i Sztuk działa pod patronatem 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Centrum

Młodzieży im. dr. Henryka Jordana 

w Krakowie. Udział w pracach Rady umożliwił
młodym uczestnikom rzeczywisty wpływ 

na program zajęć w sekcjach naukowych 

oraz udział w spotkaniach

popularnonaukowych, konkursach,

konferencjach, wycieczkach edukacyjnych 

i obozach naukowych.

SPRAWOZDANIE ZA 2019 ROK - MŁODY KRAKÓW 2.0
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To projekt edukacyjno-aktywizacyjny,

którego głównym celem było promowanie

realizacji projektów społecznych przez

młodzież, a także propagowanie

zaangażowania młodych w życie Miasta 

i społeczności lokalnej. Projekt, w wyniku

którego młodzież realizowała dwanaście

różnorodnych inicjatyw na rzecz

społeczności lokalnej, objął swoimi

działaniami 60 uczniów z krakowskich

szkół, w wieku od 13 do 20 lat.

Realizatorem projektu była Fundacja

Oświatowa im. ks. S. Konarskiego,

wyłoniona przez Referat ds. Młodzieży 

do prowadzenia zadania w ramach

otwartego konkursu ofert.

MŁODZIEŻ DZIAŁA LOKALNIE Krakowska Akademia Samorządności

W październiku 2019 roku po raz pierwszy

odbył się Krakowski Dzień Samorządu

Uczniowskiego. Dla młodzieży ze szkół
podstawowych i ponadpodstawowych oraz

opiekunów rad uczniowskich była to

wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń
i wiedzy na temat pracy samorządów

szkolnych. Podczas święta odbyły się
warsztaty, których celem było wspólne

wyłonienie obszarów tematycznych, 

do dalszych prac młodzieży na rzecz

samorządów lokalnych.  W wydarzeniu

wzięło udział  230 osób.

Kim jest lider?

Zarządzanie zespołem, rozwiązywanie

konfliktów.

Efektywny samorząd w mojej szkole.

Budżet obywatelski, zasady

przygotowania.

Zakładanie fundacji i stowarzyszenia.

Przygotowanie wystąpień publicznych.

Cyberświat i jego tajemnice: Kim jestem

w sieci? Czy poruszając się po wirtualnym

świecie, możemy być anonimowi? Które

miejsca w sieci są najbardziej

niebezpieczne? Bezpieczeństwo 

Interaktywna gra dla uczestników

„Młodzi jako rajcy miejscy”.  Rozwój

miasta, planowanie budżetu miejskiego. 

To szkoła aktywności społecznej 

dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

z Krakowa. Podczas zajęć młodzi ludzie

pozyskują praktyczną wiedzę i umiejętności

potrzebne w pracy społecznej i działalności

na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. 

W ramach 15. edycji odbyło się osiem

spotkań szkoleniowych, kształcących

umiejętności społeczne 70 uczestników.

Podczas kilkudziesięciu godzin

szkoleniowych poruszono następujące

tematy:

na portalach społecznościowych, podczas

zakupów przez Internet oraz logowania

na portalach dla graczy.

Krakowska Młodzież Działa Lokalnie

Krakowski Dzień Samorządu
Uczniowskiego

Celem drugiego obszaru jest budowanie

postawy obywatelskiej wśród młodzieży 

z różnych środowisk oraz budzenie

w nich współodpowiedzialności 

za najbliższe otoczenie – szkołę, dzielnicę 

i Miasto.
 

W ramach tego obszaru zrealizowano

następujące działania:
 

Bal Młodych Liderów

W dniu 16 lutego 2019 roku odbył się
tradycyjny, karnawałowy, organizowany już
po raz czternasty – Bal Młodych Liderów.

Impreza była spotkaniem integrującym

osoby aktywnie włączające się 

w działalność społeczną w środowiskach

rówieśniczych: w samorządach

uczniowskich, Krakowskiej Akademii

Samorządności, Młodzieżowej Radzie

Krakowa. W wydarzeniu uczestniczyło
około 130 osób.

SPRAWOZDANIE ZA 2019 ROK - MŁODY KRAKÓW 2.0
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W maju 2019 roku odbył się turniej

sportowy, umożliwiający spotkanie 

i współzawodnictwo uczniom, którzy 

na co dzień angażują się w prace szkolnych

samorządów. Uczniowie rywalizowali 

w siatkówce, biegu przełajowym oraz

badmintonie. W zawodach wzięło udział
100 osób z 11 szkół.

Poradnik „Młody Kraków”

W dniach 4-6 grudnia 2019 roku 

na terenie miasta Krakowa odbyło się
święto młodzieżowego wolontariatu, czyli

spotkania, warsztaty oraz szkolenia

zorganizowane przez różne jednostki.

Wydarzenie było okazją dla młodych ludzi

do nawiązania nowych znajomości oraz

poznania szerokiego wachlarzu propozycji

wolontariatu, realizowanego w Krakowie

przez jednostki miejskie, organizacje

pozarządowe czy prywatne

przedsiębiorstwa. Pośród 22 wydarzeń
znalazły się konsultacje dotyczące

eurowolontariatu, spotkania odpowiadające

na pytanie, jakie kompetencje społeczne

liczą się w pracy wolontariusza, a także 

na czym polega wolontariat w instytucjach

kultury. Uczestnicy mogli również wziąć
udział w warsztatach tańców narodowych 

i ludowych, poznać tajniki organizacji

imprezy charytatywnej oraz uczestniczyć 

w seansie filmowym. Finał imprezy pod

nazwą Twarze Wolontariatu miał miejsce 

w Muzeum Inżynierii Miejskiej. Podczas

imprezy zaprezentowane zostały dobre

praktyki oraz obszary, w których młodzi

ludzie mogą podejmować działania na rzecz

innych. Odbyła się również debata

oksfordzka pt. „Wolontariat – altruizm czy

egoizm?”. W wydarzeniu wzięło udział 160

młodych ludzi.

W listopadzie 2019 roku uczniowie

ostatnich klas szkół ponadpodstawowych,

stojący u progu dorosłego życia otrzymali

kolejną edycję Poradnika „Młody

Kraków”. Poradnik to zbiór praktycznych

wskazówek i podpowiedzi na temat:

edukacji, życia akademickiego,

podejmowania pierwszej pracy, praw

obywatelskich oraz różnych form spędzania

wolnego czasu w Krakowie. Został
przygotowany jako praktyczna pomoc 

dla osób, które muszą podejmować ważne

życiowe decyzje, dotyczące dalszej ścieżki

kształcenia lub poszukiwania pracy.

Poradnik redagowany jest przez Referat 

ds. Młodzieży Wydziału Polityki Społecznej 

i Zdrowia. Ukazał się w nakładzie 10 000

egzemplarzy.

Turniej sportowy samorządów
uczniowskich

I Młodzieżowe Dni Wolontariatu

Krakowskie czasopismo
młodzieżowe „Młody Kraków Czytajże”

W roku 2019 wydrukowano i dostarczono

do szkół 8 wydań miesięcznika dla

nastolatków w krakowskich szkół
ponadpodstawowych. Wydawcą magazynu

jest Urząd Miasta Krakowa, natomiast

autorami tekstów są uczniowie

krakowskich szkół oraz studenci, którzy

pracują pod kierownictwem pracowników

Referatu ds. Młodzieży. Czytajże

wydawany jest od 2019 roku jako

kontynuacja czasopisma Śmigło, które

adresowane do uczniów gimnazjów

ukazywało się w latach 2005-2018.

Magazyn jest pismem promującym

aktywność społeczną, preorientację
zawodową oraz kulturę młodzieżową.

Pomysłodawcą i realizatorem wyżej

wymienionych przedsięwzięć jest Referat

ds. Młodzieży Wydziału Polityki Społecznej

i Zdrowia.
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W ramach Informacji Młodzieżowej,

pomagającej ukierunkować młodym ich

przyszłe wybory edukacyjne i zawodowe,

zostały przeprowadzone EUROLEKCJE

dotyczące wolontariatu europejskiego 

oraz 30 warsztatów Europejskiego Korpusu

Solidarności dla 600 uczniów krakowskich

szkół ponadpodstawowych.
 

Na stronie internetowej Młodzieżowego

Domu Kultury „Dom Harcerza” została
umieszczona strona: www.mdk-

dh.krakow.pl/wolontariat, mająca na celu

promowanie działań wolontariackich,

takich jak Samorządowy Konkurs

Nastolatków „8 wspaniałych”. Konkurs 

był skierowany do uczniów klas VII i VIII

szkół podstawowych iponadpodstawowych,

którzy regularnie angażują się w pracę
wolontariusza i zachęcają rówieśników 

do działań prospołecznych. 

Weź zagłosuj

które kreowały postawy aktywnego

uczestnictwa w życiu obywatelskim.

Ponadto prowadzono działania z zakresu

propagowania wartości związanych 

z patriotyzmem i odpowiedzialnością 

za lokalną wspólnotę mieszkańców.

Eurolekcje

Poza Stereotypy - Ja Obywatel

Przykładem budowania postaw

obywatelskich, jest włączenie się
Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I.

Gałczyńskiego w ogólnopolski konkurs

dla młodzieży, który miał na celu

zaangażowanie młodych w działania

polegające ma zwiększeniu frekwencji 

w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Młodzi ludzie mieli za zadanie przygotować
inicjatywy – kampanie społecznościowe,

debaty lub flashmoby – promujące wśród

rówieśników i lokalnej społeczności udział
w głosowaniu w wyborach do Parlamentu

Europejskiego. Autorzy najciekawszych

propozycji zwiedzili Sejm i Senat RP oraz

przyglądali się jak w praktyce wygląda

praca parlamentarzystów.Centrum Młodzieży im. dr. Henryka

Jordana, zrealizowało autorski projekt

budujący postawy obywatelskie oraz

wzmacniający poczucie odpowiedzialności

za szkołę, dzielnicę i miasto. Zadanie było
skierowane do młodocianych, skazanych

pierwszym wyrokiem, którzy zostali

zapoznani ze strukturą i funkcjonowaniem

samorządu terytorialnego na szczeblu

dzielnicowym i miejskim oraz 

z działalnością instytucji Miasta.

Młodzieżowa Rada Dzielnicy XV
Mistrzejowice

Projekt realizowany był przez Centrum

Młodzieży im. dr. Henryka Jordana 

we współpracy z Mistrzejowicką
Młodzieżową Radą Dzielnicy XV. Uczniowie

wyżej wymienionej dzielnicy uczestniczyli 

w zajęciach na temat edukacji samorządowej, 

Uczeń – Obywatel
Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.

Gałczyńskiego przygotował dla młodych 

ze szkół ponadpodstawowych cykl

comiesięcznych spotkań samorządowych.

Celem projektu było zapoznanie uczniów 

z historią, strukturą i funkcjonowaniem

samorządu terytorialnego na szczeblu

dzielnicowym i miejskim. Podczas zajęć
młodzież uczestniczyła w spotkaniach

radach dzielnic, przyglądała się
posiedzeniom Rady Miasta oraz wzięła
udział w konkursie wiedzy o samorządzie.
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Empatia i wielokulturowość

Festiwal wielokulturowy: Kraków Miejsce
Spotkań

Projekt zrealizowany przez Fundację
Internationaler Bund Polska, był
odpowiedzią na wyzwanie postawione

współczesnym uczniom, świadkom

przekształcenia się homogenicznego

etnicznie i kulturowo miasta 

w wielokulturową społeczność. Podczas

spotkań warsztatowych prowadzonych od

października do grudnia 2019 roku,

krakowska młodzież uczyła się o procesach

migracyjnych, sytuacji migrantów 

i uchodźców w Polsce, społeczności

islamskiej w naszym kraju oraz o kryzysie

migracyjnym i wielokulturowych miastach.

Stowarzyszenie Willa Decjusza 

od 24 listopada do 1 grudnia zorganizowało
spotkania adresowane do dzieci, młodzieży

i dorosłych polsko- i obcojęzycznych, które

umożliwiły wspólną podróż po kulturalnej

mapie świata. Wśród zrealizowanych

wydarzeń odbyły się warsztaty tańców

etnicznych, koncert muzyki hiszpańskiej,

spotkania na temat wielokulturowej

edukacji, a także lekcje z obcokrajowcami

dotyczące stereotypów, podobieństw 

i różnic kulturowych oraz przeciwdziałania

rasizmowi. Festiwal pokazywał jak

winniśmy się nawzajem traktować i żyć 

w mieście wielokulturowym.

Wyżej wymienione projekty zostały
zrealizowane w ramach otwartych

konkursów ofert na zlecenie Referatu 

ds. Wielokulturowości i Projektów

Społecznych Wydziału Polityki Społecznej 

i Zdrowia.

ZUSTRICZ znaczy spotkania
Zustricz to spotkania integracyjne oraz

adaptacyjno-językowe, skierowane głównie

do studentów i doktorantów pochodzących

z Ukrainy. Program zrealizowany przez

Fundację o tej samej nazwie, składał się 

z poznawczych gier, słuchania 

i wykonywania polskich piosenek,

konkursów i quizów, a także z rozmów 

na interesujące życiowe tematy. 

Otwórz serce na Kraków
To kolejny projekt zrealizowany przez

Fundację Zustricz, który ułatwiał młodzieży

ukraińskiej, wejście w nową rzeczywistość
społeczną i nawiązanie relacji 

z rówieśnikami. Fundacja zorganizowała
spotkania, które obejmowały zajęcia

wspierające i integracyjne, konsultacje 

z psychologiem, korepetycje z języka

polskiego, a także realizację filmów

edukacyjnych na tematy wybrane przez

młodzież.

Wyżej wymienione projekty zostały
zrealizowane w trybie małych grantów 

na zlecenie Referatu ds. Wielokulturowości 

i Projektów Społecznych Wydziału Polityki

Społecznej i Zdrowia.
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Kraków w Twojej Wyobraźni

To integracyjny projekt międzykulturowy

przeprowadzony przez Fundację Zustricz,

który zachęcał młodzież do nawiązywania

kontaktów z rówieśnikami wywodzącymi

się z odmiennych kultur i środowisk.

Podczas spacerów edukacyjnych młodzież
lokalna, oraz młodzież która przybyła 

do Krakowa z innych krajów, poznawała
Kraków i jego historię, między innymi przez

pryzmat przeszłości innych narodowości

zamieszkujących Miasto. Podsumowaniem

projektu był konkurs wiedzy, który 

w formie komiksowej sprawdzał znajomość
historii Krakowa oraz innych nacji. 

W spacerach udział wzięło 41 osób, z czego 

26 uczestników to młodzież.
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Obserwatorium to wspólna inicjatywa

Urzędu Miasta Krakowa i Uniwersytetu

Ekonomicznego w Krakowie, której

zadaniem jest analizowanie procesów

migracyjnych i przemian wielokulturowości

w przestrzeni miejskiej. W ramach projektu

w 2019 roku powstały dwa raporty:

„Charakterystyka Wielokulturowego

środowiska edukacyjnego w Krakowie 

w świetle procesów integracji” poruszający

zagadnienie edukacji wielokulturowej 

w Krakowie i kwestii przygotowanie

nauczycieli do pracy w wielokulturowym

środowisku (dostępny pod adresem

https://tiny.pl/tz4m8) oraz raport

„Cudzoziemcy na uczelniach krakowskich”

poświęcony różnorodnym aspektom

obecności obcokrajowców na uczelniach

krakowskich (dostępny pod adresem

https://tiny.pl/tz4mc).

Obserwatorium Wielokulturowości 
i Migracji
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Wiosną 2019 roku wśród młodzieży odbył
się nabór na ambasadorów, których rolą
było uświadamianie, edukowanie 

i aktywizowanie młodych ludzi po to, 

aby zwiększyć widoczność Budżetu

Obywatelskiego wśród nastolatków oraz

zmotywować ich do czynnego udziału 

w inicjatywie miejskiej. Spośród wszystkich

chętnych wyłoniono 20. Młodzieżowych

Ambasadorów, którzy przeprowadzili 

w swoich szkołach kampanię informacyjno-

promocyjną, szkolenia z zasad tworzenia

projektów oraz wspierali rówieśników 

na etapie składania wniosków i głosowania. 

W wyniku przeprowadzonych działań
młodzież w wieku od 13 do 26 lat złożyła 

do Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku 

74 projekty. Młodzieżowi ambasadorzy

realizując swoją misje mogli liczyć 

na wsparcie merytoryczne pracowników

Urzędu Miasta Krakowa z Referatu 

ds. Partycypacji oraz Referatu ds. Młodzieży

Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

GŁOS MŁODYCH W MIEŚCIE Warsztaty ewaluacyjne
pracy Młodzieżowej Rady Krakowa

W ramach wspierania prac Młodzieżowej

Rady Krakowa, w dniu 15 listopada 2019

roku po raz pierwszy odbyła się ewaluacja

pracy Rady w latach 2014-2019. Warsztaty

podsumowujące dotychczasową działalność
przeprowadzone zostały przez Referat 

ds. Młodzieży Wydziału Polityki Społecznej 

i Zdrowia. W ramach zadania opracowano 

i przeprowadzono również ankietę,

skierowaną do obecnych i byłych

młodzieżowych radnych. Wyniki badania

posłużyły do opracowania celów i strategii

do przyszłych działań.

Młodzieżowy Ambasador Budżetu
Obywatelskiego

Celem trzeciego obszaru jest stworzenie

warunków, w których młodzież, poprzez

wyrażanie swoich opinii na temat rozwoju

Miasta, będzie współtworzyć działania

i kierunki rozwoju polityk miejskich.
 

W ramach tego obszaru zrealizowano

następujące działania:
 

Rada Młodych Liderów
Rada Liderów to projekt realizowany przez

Stowarzyszenie SIEMACHA na rzecz

budowy zaangażowania młodych ludzi 

w promocję Budżetu Obywatelskiego wśród

rówieśników. Radę Liderów tworzyła grupa

kilkunastu Wychowanków SIEMACHY,

którzy wyróżniali się postawą zaradności

odpowiedzialności i wrażliwości na innych.

Kanały Komunikacji i Promocji

39% więcej użytkowników strony

internetowej,

163% więcej publikowanych postów na

fan page’u,

500% większy zasięg wybranych postów

na fan page’u,

1 078% więcej polubień fan page’a.

W celu informowania o wydarzeniach

skierowanych bezpośrednio do młodzieży

jak i o działaniach podejmowanych w ramach

programu Młody Kraków 2.0, Referat 

ds. Młodzieży od kilku lat prowadzi portal

www.mlodziez.krakow.pl, a od 2018 również
fan page’a w mediach społecznościowych.
 

W 2019 roku zostały podjęte

zintensyfikowane działania, służące

wzmocnieniu i rozpowszechnieniu marki

Młody Kraków 2.0 wśród odbiorców

programu. Dzięki tym staraniom oraz dzięki

współpracy z nowymi podmiotami, strona

internetowa i fan page programu w drugiej

połowie 2019 roku odnotowała wzrost

popularności i zasięgu wśród

obserwujących:
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Jednym z kanałów komunikacji skierowanym

do uczniów oraz nauczycieli jest również
Portal Edukacyjny Miasta Krakowa

obsługiwany przez Wydział Edukacji oraz

Portal Nasze Szkoły. Warto też wymienić
strony internetowe szkół i placówek.

Informacje o wydarzeniach dla młodych

publikowane są również za pośrednictwem

Wydziału Komunikacji Społecznej na portalu

Magiczny Kraków. Kolejnym narzędziem

przekazywania wiadomości są komunikaty

wyświetlane przez Miejskie

Przedsiębiorstwo Komunikacji SA 

w Krakowie w tramwajach i autobusach.
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Referat ds. Młodzieży wspólnie z Miejskim

Ośrodkiem Pomocy Społecznej

przeprowadził spotkania konsultacyjne, 

w trakcie których opracowano wstępną
koncepcję bonu kulturalnego, jako

pilotażowego programu dla młodzieży

zagrożonej wykluczeniem.  Program 

ma na celu wspieranie uczestnictwa 

w kulturze młodych osób umożliwiając 

im dostęp do wydarzeń kulturalnych

oferowanych przez instytucje muzealne,

teatralno-muzyczne czy filmowe.

KULTURA (DLA) MŁODZIEŻY

Bon kulturalny

Czwarty obszar programu ma na celu

poszerzenie dostępu do instytucji kultury 

i wydarzeń kulturalnych oraz stworzenie

warunków do swobodnego tworzenia dzieł
kultury i inicjatyw kulturalnych przez

młodzież.
 

W ramach tego obszaru zrealizowano

następujące działania:

przyznało nagrodę specjalną za pasję,

innowacyjność i zastosowanie

nowoczesnych technologii. Gala finałowa,

podczas której nagrodzono zwycięzców,

odbyła się 14 maja w Hali Stulecia Cracovii.

Wśród projektów innowacyjnych znalazła
się między innymi: kampania promująca

dzieła sztuki na krakowskich przystankach

oraz w komunikacji miejskiej „Skomunikuj

się z kulturą”, przestrzeń moderowana

przez młodych ludzi dla młodych twórców

kultury „Pakamera kultury” oraz program

lojalnościowy i aplikacja informacyjna

o kulturze dla młodzieży „Zacoolturuj 

się z nami”. Wszyscy, którzy nie brali

czynnego udziału w Hackathonie mogli

skorzystać ze strefy chillu i info, aby poznać
ofertę krakowskich organizacji.

Organizatorem wydarzenia była Komisja

Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży oraz

Referat ds. Młodzieży Wydziału Polityki

Społecznej i Zdrowia.

YouthKrakHack – O kulturę (się) proszę

festiwalu kultury młodzieżowej, 

bonów kulturalnych,

oferty instytucji kultury dla młodzieży,

wolontariatu młodzieżowego w miejskich

instytucjach kultury.

W dniu 11 maja 2019 w Tauron Arena

Kraków krakowska młodzież integrowała
się w trakcie uczestnictwa w hackathonie

projektów społecznych. Trzydziestu ośmiu

krakowskich uczniów i studentów pracując

w kilku osobowych grupach wypracowało
koncepcję innowacyjnych rozwiązań 

w zakresie polityki kulturalnej Krakowa.

Propozycje miały na celu udoskonalenie

oferty kulturalnej Krakowa adresowanej 

do młodzieży, a w szczególności:

Z pośród wszystkich pomysłów jury

wyłoniło 5 zwycięskich projektów oraz 

Programy i wydarzenia kulturalne

Hack’AK – w sieci konspiracji,

Na historycznym szlAKu. Dzieje

konspiracji,

Aktywna Akademia – dla polsko-

ukraińskich uczniów szkoły średniej,

Spotkania ze świadkiem historii

w ramach Narodowego

Dnia Żołnierzy Wyklętych,

Dyskusyjny Klub Filmowy.

Wydział Kultury wraz z instytucjami kultury

miasta Krakowa realizuje szereg działań
dedykowanych młodym ludziom. W 2019

roku zorganizowano 1 296 wydarzeń, 

w których wzięło udział 10 526 osób.
 

Działania adresowane specjalnie 

do młodzieży realizuje między innymi

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila

Fieldorfa "Nila", które zaprasza młodych 

do odkrywania tajemnic historii podczas

warsztatów edukacyjnych takich jak:
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Słoneczna InteGRAcja – Korowód

Nowohucki. Niepodległa. Reaktywacja –

projekt przełamujący  stereotypy

dotyczących Nowej Huty i jej

mieszkańców  poprzez działania

edukacyjne dla nowohuckiej młodzieży, 

Od Wandy do Sendzimira – projekt

prezentujący nowohuckie zabytki 

i niezwykłe wydarzenia społeczno-

polityczne, które rozgrywały się              

 w Nowej Hucie,

Socrealizm – sztuka i propaganda 

warsztaty artystyczno-upcyklingowe

inspirowane sztuką artystów związanych

z Nową Hutą.

Ciekawy wachlarz propozycji kulturalnych

oferuje również Ośrodek Kultury im. C.K.

Norwida, który co miesiąc organizuje

średnio 20-30 imprez dla młodzieży, 

w tym warsztatów oraz projektów

edukacyjnych, takich jak:

na przykładzie Nowej Huty – lekcje 

dla licealistów i oprowadzanie 

po wystawie Materia miasta sztuka

Nowej Huty od lat 50. do 70. XX w.,

Projekt artystyczny Teatru Łaźnia Nowa,

obejmujący pokazy najlepszych, najczęściej

nagradzanych spektakli dla dzieci 

i młodzieży z całej Polski. Głównym

założeniem projektu jest stworzenie oferty

artystycznej sprzyjającej kształtowaniu

preferencji artystycznych, nawyku

świadomego odbioru sztuki teatralnej oraz

umożliwienie rozwijania potencjału
twórczego, wyobraźni i kreatywności dzieci

i młodzieży.

Festiwal Mała Boska Komedia
2019

Pracownia rysunku ConceptArt

Pracownia działająca pod egidą Ośrodka

Kultury Kraków-Nowa Huta skierowana jest

dla młodych ludzi, którzy chcą podszkolić
swój warsztat kreślarski lub poznać zasady

projektowania graficznego. W Klubie

Rysownika młodzież uczy się tworzenia

koncepcji postaci, broni i innych elementów

potrzebnych do tworzenia gier i filmów

animowanych.
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Koncepcja kampanii wypracowana została
przez Referat ds. Młodzieży w 2019 roku 

w sposób partycypacyjny. Do udziału 

w spotkaniach i konsultacjach, których

celem było wypracowanie założeń 

i rekomendacji do kampanii, zaproszono

przedstawicieli Komisji Dialogu

Obywatelskiego ds. Młodzieży,

przedstawicieli Krakowskiej Szkoły
Doradztwa Zawodowego, przedstawicieli

Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

UMK, nauczycieli oraz przedstawicieli

przedsiębiorstw. Celem kampanii będzie

dotarcie do uczniów krakowskich szkół
ponadpodstawowych, z przekazem o roli 

i znaczeniu podejmowania pracy, jako

narzędzia budującego zaradność,

niezależność, umożliwiającego rozwój

osobisty. Ponadto koncepcja zakłada

stworzenie sieci współpracy nauczycieli

przedsiębiorczości i środowiska

przedsiębiorców oraz promocję
pozytywnych przykładów młodej

przedsiębiorczości.

MŁODZI NA RYNKU PRACY

Kampania społeczna
promująca postawę przedsiębiorczości

Piąty obszar ma na celu budowę postawy

przedsiębiorczej u młodych ludzi oraz

zachęcanie ich do uczestnictwa w życiu

społecznym poprzez pracę.
 

W ramach obszaru zrealizowano

następujące działania:

Największe w Krakowie wydarzenie

promujące szkolnictwo zawodowe odbyło
się w dniach 11-15 marca 2019 roku. 

Dla uczniów i ich rodziców była to okazja,

aby poznać ofertę kształcenia zawodowego,

bowiem podczas tych kilku dni szkoły
ponadpodstawowe, technika i szkoły
branżowe, prezentowały swoją ofertę
edukacyjną uczniom, którzy mieli przed

sobą wybór dalszej ścieżki zawodowej.

Uzupełnieniem Krakowskiego Tygodnia

Zawodowców były Otwarte Soboty 

w samorządowych szkołach prowadzących

kształcenie zawodowe, zorganizowane 

w dniach 16 marca i 27 kwietnia 2019 roku.

Młodzieżowy Klub Przedsiębiorczości

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta 

dla osób w wieku od 13 do 25 lat, które

marzyły o realizacji własnego projektu

prowadził Młodzieżowy Klub

Przedsiębiorczości. Zajęcia odpowiadały 

na pytania jak tworzyć, realizować 

i zarządzać własnym projektem. Ponadto

uczestnicy zajęć dowiadywali się jak zostać 

V Krakowski Tydzień Zawodowców

Tropem zawodowców
Tropem zawodowców to projekt edukacyjny

skierowany do uczniów klas VII i VIII szkół
podstawowych, zwiększający

zainteresowanie uczniów kontynuacją
nauki w szkołach branżowych i technikach,

poprzez wspieranie ich w samodzielnym

gromadzeniu informacji o szkołach,

analizowaniu tych informacji 

i konfrontowaniu z własnymi zasobami,

zainteresowaniami, umiejętnościami oraz

planami edukacyjno-zawodowymi. Projekt

przewidywał między innymi listopadowy

konkurs na krótką formę filmową 

„O zawodowcach z humorem w filmowym

kadrze". 
 

Dodatkowo młodzież mogła poznać
różnorodność krakowskich szkół podczas

Styczniowych Targów Szkół Zawodowych 

w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska 

i Melioracji w Krakowie, czy w trakcie

Prezentacji Nowohuckich Szkół
Ponadpodstawowych w Zespołu Szkół
Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie.

człowiekiem przedsiębiorczym i twórczym

oraz poszukiwali własnego potencjału
zawodowego.
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Dla podkreślenia rangi pracy i działalności

oraz uhonorowania osób pracujących 

lub działających na rzecz młodzieży 

w Krakowie, w roku 2019 Referat 

ds. Młodzieży opracował koncepcję
oraz regulamin przyznawania corocznej

nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa.

Nagroda będzie przyznawana w dwóch

kategoriach: za całokształt pracy 

z młodzieżą oraz za realizacje wybitnego

projektu w poprzednim roku

kalendarzowym.

PARTNERSTWO DLA MŁODZIEŻY

Nagroda im. Antoniego Weyssenhoffa

Szósty obszar ma na celu budowanie sieci

współpracy instytucji i osób pracujących 

z młodzieżą oraz docenianie ich pracy 

a także podnoszenie kompetencji osób

pracujących z młodzieżą i zaangażowanych

w budowanie w niej postaw obywatelskich.
 

W ramach ostatniego obszaru zostały
zrealizowane następujące działania:

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 

w ramach Krakowskiej Sieci dla Młodzieży

prowadził stałą współpracę
międzysektorową z wieloma podmiotami

zaangażowanymi w działania dotyczące

młodych ludzi w Krakowie. Przykładem

mogą być wspólne działania zrealizowane

z Komisją Dialogu Obywatelskiego 

ds. Młodzieży. Jako ciało doradcze 

i opiniujące, komisja skupia przedstawicieli

organizacji trzeciego sektora pracujących 

z młodzieżą w różnych obszarach: edukacji,

profilaktyki, mobilności, doradztwa,

edukacji obywatelskiej, pozaformalnej,

kultury i rozwoju. Partycypacyjny model

współpracy zaowocował w 2019 roku

podjęciem szeregu inicjatyw, między innymi

w obszarze kultury, wolontariatu

 

Krakowska Sieć dla Młodzieży

młodzieżowego, przestrzeni dedykowanych,

wspierania i rozwoju przedsiębiorczości, 

a także inicjowania nowych, społecznych

inicjatyw młodzieżowych. Współpraca 

z KDO ds. Młodzieży opierała się w dużej

mierze na konsultowaniu etapów realizacji

programu Młody Kraków 2.0. Działania 

na rzecz wzmocnienia i kształtowania

potencjału krakowskiej młodzieży

prowadzone były również z uczelniami

wyższymi - Uniwersytetem Pedagogicznym 

i Uniwersytetem Jagiellońskim. Współpraca

umożliwiła podjęcie różnorodnych działań
edukacyjnych i badawczych, doradczych

oraz konsultacyjnych, a także organizacji

wykładów i warsztatów, przygotowywanych

dla krakowskiej młodzieży i ich nauczycieli.
 

Pracownicy Referatu ds. Młodzieży, 

aby podnosić swoje kompetencje,

nawiązywać nowe partnerstwa i zdobywać
rzetelne informacje na temat aktualnych

trendów w polityce młodzieżowej, nie tylko

na szczeblu lokalnym, regionalnym, 

ale także ogólnopolskim i europejskim,

uczestniczyli w branżowych spotkaniach 

i konferencjach. W 2019 roku uczestniczyli

między innymi w konferencji Europolis

„Ranking Miast dla Młodych”, w którym

Kraków zajął 5 miejsce oraz w konferencji

„Miejsca otwarte. Przestrzeń spotkań
sąsiedzkich” organizowanej przez Centrum

Komunikacji Społecznej Urzędu 

m.st. Warszawy oraz Dom Kultury Kadr.

Program Profilaktyki Uzależnień
Behawioralnych
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 

w ramach realizacji szkoleń z zakresu

profilaktyki przeprowadziło Program

Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych 

w formie wykładów i konsultacji 

dla nauczycieli. Odbyły się trzy szkolenia, 

w których udział wzięło 45 nauczycieli.
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W dniu 11 czerwca 2019 roku

przedstawiciele Referatu ds. Młodzieży

oraz Komisji Dialogu Obywatelskiego 

ds. Młodzieży wzięli udział w wizycie

studyjnej w Lizbońskim Centrum Młodzieży 

w Portugalii oraz w konferencji

poświęconej dobrym praktykom

uczestnictwa młodzieży w procesach

decyzyjnych, dotyczących

demokratycznego rozwoju społeczeństwa

europejskiego. Podczas wydarzenia

krakowska delegacja przedstawiła
projekt YouthKrakHack – O kulturę (się)

proszę, jako przykład dotyczący

mechanizmów i struktur uczestnictwa

młodzieży w procesach decyzyjnych 

w lokalnym zarządzaniu oraz inicjatyw 

i narzędzi, które przygotowują młodych

ludzi do uczestnictwa w życiu politycznym

na poziomie lokalnym. 

Po zademonstrowaniu wyników 

i późniejszych dyskusjach odbył się Okrągły
Stół na temat innowacji w doświadczaniu

demokracji. Organizatorem wydarzenia 

był DYPALL Network – sieć organizacji,

miast i gmin dbających o jakość demokracji

na poziomie lokalnym oraz o udział młodych

ludzi w podejmowaniu decyzji. W sieci

zrzeszone są organizacje z całej Europy, 

w tym z Polski, którą reprezentuje

stowarzyszenie Europe4Youth.

YouthParticipationMatters

To projekt międzypokoleniowy

realizowany przez Referat ds. Seniorów

Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia,

którego celem jest integracja uczniów

i osób starszych oraz wyłonienie w drodze

konkursu i rozpropagowanie

najciekawszych projektów dotyczących

uczniowskich przedsięwzięć, realizowanych

we współpracy z osobami powyżej 60 roku

życia.

MURAL – Wzajemne
zrozumienie, szacunek oraz uczenie się

MURAL to międzynarodowy projekt

realizujący działania wspierające wzrost

tolerancji i szacunku dla różnych wyznań,

przekonań religijnych oraz tożsamości

etnicznych. Ma na celu przeciwdziałanie

narastającemu w Europie problemowi

antysemickich i antymuzułmańskich

uprzedzeń. W ramach projektu odbyły 

się szkolenia, wizyty studyjne dla wymiany

doświadczeń oraz mini projekty 

dla młodzieży przeprowadzone przez

nauczycieli w szkołach, domach kultury 

oraz bursach.

Konferencja „Zachowania ryzykowne
wśród dzieci i młodzieży – zapobieganie
reagowanie”
W dniu 9 listopada 2019 roku odbyła się
konferencja, której odbiorcami były osoby

pracujące z dziećmi i młodzieżą: policjanci,

trenerzy i instruktorzy sportowi,

psychoterapeuci, specjaliści psychoterapii

uzależnień, psycholodzy, pedagodzy,

kuratorzy sądowi. Uczestnicy mogli

wysłuchać wykładów na temat najnowszych

metod profilaktyki i reagowania 

na zachowania ryzykowne, a jeden 

z modułów wykładowych poświęcony 

był tematyce bezpieczeństwa w Internecie

w kontekście dzieci i młodzieży.

Organizatorami konferencji były Miejskie

Centrum Profilaktyki Uzależnień 

w Krakowie oraz Komenda Wojewódzka

Policji w Krakowie. W wydarzeniu udział
wzięło 320 osób.

Działajmy razem
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