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MŁODY KRAKÓW 2.0. 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

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 r. 

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:  

• przestrzeń dla młodych, 
• młodzież działa lokalnie, 
• głos młodych w Mieście, 
• kultura (dla) młodych, 
• młodzi na rynku pracy, 
• partnerstwo dla młodych. 

CEL I ODBIORCY 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. 

Odbiorcami programu są młodzi ludzie 
mieszkający lub pracujący w Krakowie  
w wieku od 13 do 26 lat, a w szczególności 
młodzież w wieku szkolnym. 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 

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: 

• rozbudzania odpowiedzialności  
za rozwój Miasta, 

• kształtowania przestrzeni  
dla młodych w Mieście, 

• budowania postaw obywatelskich  
i motywowanie do udział  
w wolontariacie, 

• pobudzania aktywności  
na rynku pracy, 

• wspierania uczestnictwa w kulturze, 
• budowania otwartości na 

różnorodność, 
• zwiększanie bezpieczeństwa w szkole 

i w sieci. 

REALIZATORZY PROGRAMU 

Program realizowany jest przez Referat  
ds. Młodzieży Wydziału Polityki Społecznej  
i Zdrowia oraz inne komórki organizacyjne 
UMK, właściwe do spraw m.in. edukacji, 
kultury, sportu oraz przez MJO,  
tj. Krakowskie Biuro Festiwalowe, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejskie 
Centrum Profilaktyki Uzależnień. Działania 
realizowane są we współpracy  
z organizacjami pozarządowymi, placówkami 
oświatowymi, domami kultury oraz  
z uczelniami wyższymi. 

BUDŻET  PROGRAMU 

Referat ds. Młodzieży Wydziału Polityki 
Społecznej i Zdrowia na realizację programu 
Młody Kraków 2.0 w 2021 r. przeznaczył 
kwotę w wysokości 1 187 922,19 zł.  
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PRZESTRZEŃ DLA MŁODYCH 

PRZESTRZEŃ DLA MŁODYCH 

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: 

PRACOWNIE MŁODYCH 

Jednym zadań programu Młody Kraków 2.0 
jest prowadzenie bezpłatnych  
i moderowanych przestrzeni dla młodzieży 
pod nazwą „Pracownia Młodych”.  
W Krakowie, na zlecenie UMK, działają 
obecnie trzy pracownie.  

PRACOWNIA MŁODYCH NA  
OSIEDLU PIASTÓW 

Pierwsza tego typu placówka w Krakowie. 
Pracownia Piastów 22, otwarta  
w październiku 2020 r., to 170 m² 
tworzących przyjazną przestrzeń 
wyposażoną między innymi w laptopy, 
tablice multimedialne, telewizor, rzutnik, 
sprzęt fotograficzny, stół bilardowy oraz 
biblioteczkę książek młodzieżowych. Młodzi 
użytkownicy mają możliwość realizowania 
swoich potrzeby związanych z nauką 
uczestnictwem w kulturze oraz aktywnością 
społeczną  i obywatelska ̨. Równolegle 
prowadzone są działania na rzecz rodziców  
z małymi dziećmi oraz osób oczekujących  
na potomstwo. To miejsce, w którym można 
dzielić się swoimi doświadczeniami oraz 
dobrymi praktykami związanymi z opieką  
i wychowaniem dzieci, a także podnosić 
kompetencje rodzicielskie dzięki warsztatom 
i spotkaniom.  

Pracownia Piastów 22 otwarta jest 
codziennie od 12:00 do 19:00 oraz w dwie 
soboty w miesiącu od 9:00 do 15:00.   
W trakcie 2021 r. zanotowano prawie 1 500 
wejść młodzieży do Pracowni. Operatorem 
Pracowni jest Stowarzyszenie Daleko Więcej 
wyłonione w otwartym konkursie ofert. 

Więcej informacji można znaleźć na profilu 
Facebook: Pracownia Piastów 22. 

PRACOWNIA MŁODYCH  
NA ZACHODNIEJ 

Pracownia Młodych na Zachodniej, otwarta 
w styczniu 2021 r., mieści się w odnowionej 
filii Biblioteki Kraków na ul. Zachodniej 7/3a 
(Ruczaj). Pełni podwójną funkcję – jest 
biblioteką zawierającą głównie księgozbiór 
młodzieżowy (w tym imponującą kolekcję 
komiksów) oraz Pracownią Młodych, czyli 
miejscem spotkań, przestrzenią do relaksu, 
nauki, wymiany zainteresowań oraz 
laboratorium obywatelskości. Na 45m² 
użytkownicy Pracowni czują się 
odpowiedzialni za przestrzeń a z drugiej 
strony korzystają z oferty gotowych zajęć, 
mogą też liczyć na stałą obecność 
moderatora. Warunkiem korzystania  
z Pracowni jest posiadanie karty Biblioteki 
Kraków, którą można wyrobić na miejscu. 
Pracownia realizuje swoje działania  
w szczególności poprzez realizację zajęć oraz 
inicjatyw młodzieżowych, organizację  
i prowadzenie spotkań zapobiegających 
izolacji społecznej oraz integrujących lokalną 
społeczność, również o charakterze 
międzypokoleniowym.  

Pracownia jest otwarta od wtorku do piątku, 
w godz. od 15:00 do 20:00 oraz dwie soboty 
w miesiącu od 10:00 do 16:00, cały rok 
kalendarzowy, wyłączając święta i dni 
ustawowo wolne od pracy. W trakcie 2021 r. 
zanotowano prawie 500 wejść do Pracowni. 
Miejsce prowadzi Stowarzyszenie 
Europe4Youth. 

Aktualne informacje można znaleźć  
na profilu FB: Pracownia Młodych  
na Zachodniej.  

PRACOWNIA MŁODYCH NA KOZŁÓWCE 

Trzecia Pracownia Młodych rozpoczęła 
działalność w grudniu 2021 r.  
na ul. Na Kozłówce 25. Tutaj, na 120 m² 
przestrzeni młodzi ludzie mogą nieodpłatnie 
spędzać wolny czas, uczestniczyć  
w zajęciach, angażować się w inicjatywy 
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społeczne, integrować i rozwijać 
zainteresowania. W programie nowego 
miejsca młodzi ludzie znajdą między innymi 
regularne spotkania poświęcone potrzebom 
młodych w Mieście, dotyczące generowania 
pomysłów na inicjatywy społeczne  
i sposobów ich realizacji. Odbędą się także 
warsztaty językowe prowadzone przez 
wolontariuszy z różnych krajów, spotkania  
z aktywistami, sesje gamingowe, spotkania 
prowadzone metodą Democracy/Socrates 
Cafe, a także spotkania międzypokoleniowe  
i spotkania poświęcone wymianie 
umiejętności, doświadczeń, wiedzy i pasji. 
Nie zabraknie także twórczych warsztatów 
(fotografia, video, rysowanie, tworzenie 
murali, body painting), arteterapii czy 
wieczorów z grami planszowymi. 

W Pracowni przygotowywana jest też oferta 
dla osób z niepełnosprawnosciami, a także 
dedykowana młodzieży niepolskojęzycznej 
mieszkającej w Krakowie (do migrantów, 
mniejszości, studentów, wolontariuszy  
i młodych pracowników z innych krajów), 
dlatego część zajęć będzie prowadzona  
w języku angielskim. Wybrane informacje 
dostępne na stronach internetowych takich 
miejsc także będą publikowane w dwóch 
językach.  

Pracownia Młodych Na Kozłówce zaprasza 
poniedziałku do piątku od 13:00 do 20:00,  
a także w dwie soboty w miesiącu od 10:00 
do 17:00. W budynku aktualnie działa także 
Miejsce Aktywności Mieszkańców, 
prowadzone w osobnych pomieszczeniach. 
Znajduje się tu też duża powierzchnia 
wspólna, z której mogą korzystać 
użytkownicy Pracowni Młodych. 

Miejsce prowadzi młodzieżowe 
Stowarzyszenie Europe4Youth wyłonione  
w otwartym konkursie ofert., która pierwszy 
miesiąc funkcjonowania Pracowni 
przeznaczyła na zakup sprzętów  
i umeblowanie przestrzeni oraz 
przygotowanie oferty. 

Aktualne informacje o Pracowni można 
znaleźć na profilu FB: Pracownia Młodych  
na Kozłówce    

JULIADA 

22. edycja Juliady – Młodzieżowego 
Festiwalu Sportu odbyła się 17 i 18 lipca 
2021 r. Juliada to impreza sportowo-
rekreacyjna dla dzieci i młodzieży 
organizowana przez Miasto Kraków  
i Stowarzyszenie SIEMACHA od 1999 r. 
W tegorocznej edycji ponad 405 młodych 
ludzi zacięcie rywalizowało o zwycięstwo  
w ramach ośmiu dyscyplin: breakdance, 
siatkówka, szachy, piłka nożna, streetball, 
tenis stołowy, badminton, speed ball. Areną 
zmagań był obiektach Com-Com Zone,  
na ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie.  

MARATON PROJEKTÓW 
MŁODZIEŻOWYCH YOUTH.KRAKHACK.  

Zadaniem uczestników wydarzenia jest 
opracowanie autorskich projektów z zakresu 
polityki młodzieżowej, poprzez które mogą 
wyrazić swoje oczekiwania względem 
tematów które ich interesują, są społecznie 
ważne i nierzadko, dotyczą ich przyszłości. 
Podczas każdego maratonu uczestnicy 
otrzymują wsparcie mentorów, biorą udział 
w tematycznych wykładach oraz  
w szkoleniach dotyczących tworzenia  
i realizacji projektów. Celem wydarzenia jest: 

• zwiększenie zaangażowania 
młodzieży w aktywne życia Miasta,  

• podniesienie kompetencji 
społecznych młodzieży,  
w szczególności takich jak: praca  
w grupie, twórcze rozwiązywanie 
problemów, umiejętność prezentacji  
i efektywnej komunikacji, 

• wzmocnienie poczucia wpływu 
młodzieży na swoje najbliższe 
otoczenie, a także wykształcenie 
umiejętności korzystania z narzędzi 
partycypacji społecznej, w tym 
znajomości mechanizmów 
podejmowania decyzji w Mieście  
i demokratycznych form wpływania 
na nie. 

 

PRZESTRZEŃ DLA MŁODYCH 
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PRZESTRZEŃ DLA MŁODYCH 

W 2021 r. Referat ds. Młodzieży zrealizował 
dwie edycje maratonu. 

YOUTH.KRAK.HACK. MŁODZI DLA 
KLIMATU 

IV edycja maratonu poświęcona ochronie  
i neutralności klimatu odbyła się 29 maja 
2021 r. Pięćdziesięciu krakowskich uczniów  
i studentów pracowało nad koncepcją 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
transportu, gospodarki odpadami, jakości 
powietrza oraz terenów zielnych i obszarów 
biologicznie czynnych. Najlepsze projekty 
zostały zaprezentowane jury podczas Gali 
Finałowej w dniu 31 maja 2021 r. Jury 
składające się z przedstawicieli UMK, 
specjalizujących się w obszarach 
tematycznych wydarzenia, Dyrektorów 
Wydziałów UMK i Pełnomocników PMK, 
wyłoniło i nagrodziło trzy najlepsze projekty, 
które zostaną włączone do propozycji 
rekomendacji w ramach Krakowskiego 
Panelu Klimatycznego w przyszłych latach, 
mając tym samym szansę na udział  
w głosowaniu i wdrożenie, zgodnie  
z zasadami Panelu. Autorzy najlepszych 
propozycji otrzymali nagrody finansowe  
o łącznej wartości 6 tys. zł. 

YOUTH.KRAK.HACK. W DOBRYM 
KLIMACIE. 

V edycja maratonu zadedykowana 
rekomendacjom wypracowanym w trakcie  
I Krakowskiego Panelu Klimatycznego 
odbyła się 19 sierpnia 2021 r. Zadaniem 
uczestników było opracowanie kampanii 
społecznej kształtującej postawy pro-
klimatyczne zawierającej elementy 
edukacyjno-informacyjne, skierowanej  
do mieszkańców i mieszkanek Krakowa: 
młodzieży, rodzin z dziećmi, seniorów oraz 
do przedsiębiorców i inwestorów. Najlepsze 
projekty zostały zaprezentowane jury 
podczas Gali Finałowej w dniu 30 sierpnia 
2021 r. Jury składające się z przedstawicieli 
UMK, specjalizujących się w obszarze 
tematycznym wydarzenia, Dyrektorów 
Wydziałów UMK i Pełnomocników PMK, 
wyłoniło i nagrodziło trzy najlepsze projekty, 

które zostaną zrealizowane przez GMK. 
Autorzy najlepszych propozycji otrzymali 
nagrody finansowe o łącznej wartości  
6 tys. zł. 

FORTITUDE: LARP FOR CLIMATE 

Od kwietnia do czerwca 2021 r. odbyły się 
trzy rozgrywki pn. „Fortitude: larp for 
climate”, w których wzięło udział prawie stu 
młodych mieszkańców Krakowa. Gracze 
wcielili się w dyplomatów reprezentujących 
interesy wybranych krajów na szczycie 
klimatycznym w roku 2050. Ich zadaniem 
było zadecydowanie o globalnej polityce 
klimatycznej następnej dekady. Celem gry 
było podniesienie wiedzy, odpowiedzialność 
oraz aktywności młodych osób w zakresie 
zmian klimatycznych i lokalnych możliwości 
ratowania klimatu. 
 
Wydarzenie zostało zrealizowane przez 
Fundację Edukacyjną Nausika w trybie 
małych grantów. 

KRZYK ZIEMI! KATASTROFY 
EKOLOGICZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE  

Głównym celem programu było budowanie 
świadomości i właściwych postaw 
obywatelskich młodego pokolenia, uczenie 
działania zgodnie z zasadą: „myśl globalnie, 
działaj lokalnie”, a także szukanie 
właściwych postaw proekologicznych. 
Program realizowany był w nurcie edukacji 
globalnej, uczącej rozumienia i świadomego 
reagowania na ważne zjawiska o zasięgu 
globalnym. Składał się z wykładów 
tematycznych oraz konkursu  
na krótkometrażowy film o tematyce 
programu z przesłaniem „do świata” wraz  
z warsztatami montażu filmów. W programie 
udział wzięło udział ok. 80 osób. 
 
Program edukacyjny realizowany był  
od stycznia do czerwca 2021 r. przez 
Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida  
w Krakowie dla młodzieży szkolnej w wieku 
13-17 lat. Partnerem programu jest Wydział 
Geologii, Geofizyki  i Ochrony Środowiska 
AGH. 
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PRZESTRZEŃ DLA MŁODYCH 

 STREFA NASTOLATKA 
 
Strefa Nastolatka, której organizatorem jest 
Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki,  
to przyjazne miejsce, w którym młodzi ludzie 
mogą anonimowo uzyskać życzliwą  
i fachową pomoc w trudnych sytuacjach.  
W szczególności adresowana jest  
do młodzieży, która doświadcza przemocy 
fizycznej lub psychicznej, czy boryka się  
z chorobą alkoholową w rodzinie. 
Dyżurujący w Strefie specjaliści  
i opiekunowie pomagają młodym ludziom  
w znalezieniu rozwiązania problemów –  
w przyjaznej, anonimowej  
i pełnej szacunku atmosferze. Młodzież 
podejmuje wiele wspólnych działań, 
uczestniczy w warsztatach, tworzy mini 
projekty kulturalne.  W roku szkolnym  
2021/2022 miejsce to odwiedziło ok. 100 
osób.  

PROJEKT „HOOVER TABLE 3.0” 

Celem charytatywnego projektu 
organizowanego przez Kancelarię 
Prezydenta Miasta jest zaangażowanie 
polskich i amerykańskich przedsiębiorców 
oraz pozyskanie środków finansowych, które 
są następnie wykorzystywane do wspierania 
edukacji i rozwoju młodzieży w trudnej 
sytuacji życiowej – podopiecznych 
krakowskich placówek opiekuńczo-
wychowawczych. Młodzież wzięła udział  
w konkursie przygotowując w imieniu swojej 
placówki pracę nt. „Gdybym był Hooverem 
to…”. Jury zdecydowało o ufundowaniu 
nagrody  głównej (aranżacja przestrzeni 
edukacyjno-rozrywkowej – kwota 36 tys. zł) 
oraz 2 wyróżnień, po 5 tys. każda. W 2021 r.  
w projekcie wzięło udział 45 osób  
z podopiecznych krakowskich placówek 
opiekuńczo-wychowawczych. 
 
CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 
„SYMBIOZA” 

Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” 
to nowe miejsce na mapie Krakowa, 
położone w malowniczym Lesie Wolskim. 
Centrum utworzone  jest przez Zarząd 

Zieleni Miejskiej i ma na celu ochronę 
różnorodności biologicznej. Przez cały rok  
Centrum prowadzi zajęcia edukacyjne  
o charakterze ekologiczno-przyrodniczym 
dla klas szkolnych oraz dla młodzieży  
w formie stacjonarnych warsztatów.  
W 2021 r. z oferty Centrum skorzystało 
łącznie 1 700 osób.   
 
KRAKOWSKA OLIMPIADA  MŁODZIEŻY 

Krakowska Olimpiada Młodzieży to miejski 
program sportowy, który wzoruje się  
na Igrzyskach Olimpijskich. Celem programu 
jest rozbudzenie w młodzieży ducha 
rywalizacji sportowej opartej  
na współzawodnictwie międzyszkolnym. 
Rywalizacja odbywa się na różnych 
poziomach wiekowych i jest organizowana  
w konkurencjach indywidualnych, 
zespołowych oraz mini-grach. Program 
realizowany jest w zależności od konkurencji  
– najczęściej hala Com Com Zone ul. 
Ptaszyckiego 6, II LO, III LO, VII LO, X LO, 
AWF Kraków, basen KSOS Kurdwanów, 
MOS „Wschód”. Rywalizacja odbywa się  
na różnych poziomach wiekowych: Igrzyska 
Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 
uczniowie szkół podstawowych oraz 
Licealiada – uczniowie szkół średnich. 
Program realizowano wg. szczegółowego 
harmonogramu w trakcie roku szkolnego 
2021/2022. Zanotowano 19 094 osobo-
wejść. 
 
 WIOSNA Z BADMINTONEM DLA 
MŁODZIEŻY 

Celem projektu było zachęcenie młodzieży 
do uprawiania sportu oraz popularyzacja 
aktywnego stylu życia wśród krakowskiej 
młodzieży szkolnej w wieku 13-16 lat. 
Projekt adresowany był do młodych osób, 
które bez specjalnego przeszkolenia oraz 
wymagań sprzętowych, chciały rozwijać się 
ruchowo, nie ponosząc przy tym 
dodatkowych kosztów. Działania 
nakierowane były na rozwój kultury 
fizycznej, organizacji czasu wolnego oraz 
przeciwdziałania negatywnym skutkom 
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izolacji i braku ruchu w trudnym  
dla młodzieży czasie pandemii. 

Podczas każdego treningu trenerzy wybierali 
najlepszego zawodnika - ucznia/uczennicę 
wyróżniającego się pod względem 
umiejętności i zdolności w grze  
w badmintona. Wszyscy finaliści spotkali się 
na Wielkim Finale, podczas którego 
rywalizowali w mini turnieju.  
 
W ramach zadania „Wiosna z badmintonem 
dla młodzieży” zostało przeprowadzonych 
12 treningów oraz trening finałowy, który 
realizowany był w formie turnieju. Każdy 
trening, łącznie z finałem, trwał 1,5 h łącznie. 
W projekcie wzięło udział 120 uczestników. 
 
Wydarzenie zostało zrealizowane przez 
Stowarzyszenie UKS AB Kraków w trybie 
małych grantów. 

 

  

PRZESTRZEŃ DLA MŁODYCH 
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MŁODZIEŻ DZIAŁA LOKALNIE 

MŁODZIEŻ DZIAŁA LOKALNIE 
 
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: 

MŁODZIEŻ DZIAŁA LOKALNIE 

To program edukacyjno-aktywizacyjny 
realizowany od października 2020 r.  
do kwietnia 2021 r., którego głównym celem 
jest: promowanie realizacji projektów 
społecznych przez młodzież, wzmocnienie 
poczucia sprawczości wśród młodych ludzi, 
uświadomienie mechanizmów za pomocą 
których młodzi mogą wpływać  
na społeczność lokalną i życie Miasta, 
kształtowanie wśród młodzieży kompetencji 
obywatelskich i poczucia odpowiedzialności 
za dobro wspólne. W trakcie działań 
przeprowadzonych w 2021 r.,  
29 uczestników w wieku od 13 do 20 lat 
uczestniczyło w 18-godzinnych szkoleniach  
z zasad realizowania projektów społecznych 
oraz zrealizowało 7 różnorodnych inicjatyw 
na rzecz społeczności lokalnej. Projekty 
zainicjowane przez uczestników dotyczących 
m.in. zrównoważonego transportu  
w Krakowie, poszanowania praw człowieka, 
zdrowia psychicznego, stereotypów, relacji 
międzypokoleniowych, czy autorytetów. 
Realizatorem projektu było Stowarzyszenie 
Europe4Youth. 

KRAKOWSKA AKADEMIA 
SAMORZĄDNOŚCI  

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 17. edycji odbyło się osiem 
spotkań szkoleniowych, kształcących 
umiejętności społeczne 140 uczestników. 

Podczas kilkudziesięciu godzin 
szkoleniowych poruszono następujące 
tematy: 

• 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 na portalach 
społecznościowych, podczas zakupów 
przez Internet oraz logowania  
na portalach dla graczy. Interaktywna 
gra dla uczestników „Młodzi jako 
rajcy miejscy”. Rozwój Miasta, 
planowanie budżetu miejskiego. 

Na zakończenie edycji 2020/21 dyplomy 
młodzieżowych liderów społecznych 
otrzymało 37 najaktywniejszych 
uczestników. 

KRAKOWSKI DZIEŃ SAMORZĄDU 
UCZNIOWSKIEGO 

19 i 20 października 2021 r. po raz trzeci 
odbył się Krakowski Dzień  Samorządu 
Uczniowskiego. Uczniowie szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych oraz 
opiekunowie rad uczniowskich uczestniczyli  
w grze terenowej w Parku Jordana  
oraz szkoleniu wprowadzającym  
do Programu Wsparcia Samorządów 
uczniowskich „#SU-w-ak”. 
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MŁODZIEŻ DZIAŁA LOKALNIE 

W wydarzeniu wzięło udział 201 
uczestników z 53 szkół podstawowych  
oraz ponadpodstawowych. 

PROGRAM WSPARCIA SAMORZĄDÓW 
UCZNIOWSKICH „#SU-W-AK” 

W październiku 2021 r. już po drugi 
rozpoczął się Program Wsparcia 
Samorządów Uczniowskich „#SU-w-ak” 
(czyt. Samorząd uczniowski w akcji). Program 
realizowany jest w roku szkolnym i ma na 
celu m.in. wsparcie aktywności samorządów 
uczniowskich, podnoszenie umiejętności 
organizacyjnych rad uczniowskich, a także 
wyłonienie i promocję najciekawszych 
projektów realizowanych przez samorządy 
uczniowskie krakowskich szkół. Program 
umożliwia samorządom szkolnym ubieganie 
się o dofinansowanie realizowanych w szkole 
działań, których inicjatorami i realizatorami 
są samorządy uczniowskiego.  

W 2021 r. projekty realizowane w programie 
miały 4 823 odbiorców bezpośrednich. 
Zrealizowano 46 projektów. 

Realizatorem projektu jest Fundacja 
Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego 
wyłoniona w otwartym konkursie ofert. 

KRAKOWSKIE CZASOPISMO 
MŁODZIEŻOWE  
„MŁODY KRAKÓW CZYTAJŻE” 

W 2021 r. przygotowano osiem wydań 
miesięcznika adresowanego do nastolatków 
z krakowskich szkół ponadpodstawowych.  
Z powodu pandemii siedem wydań ukazało 
się formie drukowanej oraz jedno w formie 
elektronicznej. Do szkół trafiło 21 000 
egzemplarzy. 

Wydawcą magazynu jest Urząd Miasta 
Krakowa, natomiast autorami tekstów są 
uczniowie krakowskich szkół oraz studenci, 
którzy pracują pod kierownictwem Referatu 
ds. Młodzieży. 

Magazyn wydawany od 2019 r., jest pismem 
promującym aktywność społeczną, 

preorientację zawodową oraz kulturę 
młodzieżową. 

III MŁODZIEŻOWE DNI WOLONTARIATU 

Święto młodych krakowskich wolontariuszy 
odbyło się 7 i 11 grudnia 2021 r. W ramach 
wydarzenia Zastępca Prezydenta Miasta 
Krakowa Pan Andrzej Kulig po raz pierwszy 
wręczył nagrodę Młodzieżowego 
Wolontariusza Roku 2021 pięciu laureatom, 
którzy w Indeksie Wolontariusza 
udokumentowali największą ilość działań 
wolontaryjnych. Do nagrody szkoły 
samorządowe z  Krakowa nominowały  
w sumie 84 osób. Galę wręczenia nagrody 
urozmaicił występ tria jazzowego Szymon 
Wojnarowicz Trio oraz pokaz magii  
w wykonaniu Pana Jędrzeja Bukowskiego.  
W ramach promocji działań społecznych,  
do krakowskich szkół samorządowych  
w 2021 r. ponownie trafiło kilka tysięcy 
Indeksów Wolontariusza. 

Ponadto 11 grudnia pięćdziesiąt młodych 
osób wzięło udział w całodniowym cyklu 
szkoleniowym pn. „Social media w pracy 
wolontariusza”, podczas którego 
zrealizowano tematy, tj.: 

• Instagram w pigułce. 
• Skuteczne działania na portalu 

Facebook – jak budować społeczności 
i angażować odbiorców przy 
wykorzystaniu niestandardowych 
metod promocji? 

• Wykorzystanie Tik Toka 
 w działaniach wolontaryjnych. 

Z realizacji szkoleń powstały nagrania  
on-line dostępne dla szerszej publiczności. 

Pomysłodawcą i realizatorem wyżej 
wymienionych przedsięwzięć jest Referat  
ds. Młodzieży Wydziału Polityki Społecznej  
i Zdrowia. 
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PIKNIK WIELOKULTUROWY  

22 maja 2021 r. oraz 19 czerwca w Ogrodzie 
Społecznym Salwator odbył się 
wielokulturowy piknik, integrujący rdzenną 
krakowską młodzież z młodymi osobami 
pochodzącymi z innych krajów. Celem 
wydarzenia było zbudowanie nowych relacji 
pomiędzy młodzieżą różnych narodowości 
oraz przełamanie stereotypów. W ramach 
wydarzenia zorganizowano m.in. warsztaty 
ceramiczne, networking, występ Chóru  
w Kontakcie, spotkanie z Krakowskimi 
Ambasadorami Wielokulturowości oraz 
wiele innych atrakcji.  

W wydarzeniu, którego realizatorem była 
Fundacja Edukacyjna Nausika, udział wzięło 
ok. 100 osób. 

MŁODZIEŻOWA RADA MUZEALNA 
MUFO 

We wrześniu 2021 r. została powołana 
Młodzieżowa Rada Muzealna MuFo. Składa 
się ona z grupy młodych ludzi, którzy 
wybierani są na podstawie zgłoszeń. Rada 
stanowi organ doradczy Muzeum oraz ma 
realny wpływ na aktywności Muzeum 
kierowane do młodzieży. Do Młodzieżowej 
Rady Muzealnej przystąpić mogą młodzi 
ludzie w wieku od 16 do 19 lat, którzy 
interesują się kulturą i chcą świadomie brać 
w niej udział, współtworzyć instytucję 
kultury, rozwijać swoje pasje fotograficzne 
oraz aktywnie uczestniczyć w życiu 
publicznym. Zasady działania Rady określa 
„Regulamin Młodzieżowej Rady Muzealnej 
MuFo”. Organizatorem jest Muzeum 
Fotografii w Krakowie. 

KONFERENCJA „IN MY MIND – JAK 
RADZIĆ SOBIE W PANDEMII” 

Konferencja i warsztaty dla młodzieży szkół 
ponadpodstawowych zorganizowano  
27 maja 2021 r., w formie on-line. 
Wydarzenie odpowiedzią na problemy 
psychiczne młodych ludzi , szczególnie 
uczniów szkół ponadpodstawowych 
związane  

z odizolowaniem, brakiem kontaktów 
towarzyskich, nauką zdalną, które były 
spowodowane przedłużającą się pandemią. 
Wykładowcami konferencji byli pracownicy 
naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego  
z Katedry Psychologii. 

Zadanie realizowane zostało przez 
Młodzieżowy Dom Kultury im.  
K.I. Gałczyńskiego we współpracy  
z Uniwersytetem Jagiellońskim. Zanotowano  
567 odbiorców. 

KONFERENCJE: 

- „MŁODZI Z KLIMATEM”  

Konferencja adresowana do młodzieży 
krakowskich szkół ponadpodstawowych 
odbyła się 27 października 2021 r. Wzięło  
w niej udział około 70 osób. Młodzież  
w grupach warsztatowych wypracowała 
postulaty dotyczące edukacji klimatycznej. 
 
- „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!” 

Konferencja, która odbyła się 26 listopada 
2021 r., miała na celu integrację środowiska 
samorządów uczniowskich oraz ułatwić  
i zmotywować do współpracy młodych 
społeczników. Siedemdziesięciu  
uczestników poznało możliwości działania  
i rozwoju ich samorządów uczniowskich oraz 
wysłuchało wykładów o znaczeniu i roli 
samorządu uczniowskiego jako pierwszego 
szczebla samorządności lokalnej.  

Zadania zrealizowane na zlecenie Wydziału 
Edukacji UMK przez  Młodzieżowy Dom 
Kultury im. K.I. Gałczyńskiego. 

KONKURS „8 WSPANIAŁYCH” 

Celem Konkursu jest promowanie 
pozytywnych zachowań, działań i postaw 
dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie 
wolontariatu. Do konkursu mogą przystąpić 
młodzi ludzie, uczniowie klas 7 i 8 szkół 
podstawowych oraz szkół 
ponadpodstawowych, którzy wyróżniają się 
konsekwentną pracą potrzebującym, 
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podejmowaniem służby na rzecz 
społeczeństwa i środowiska, odwagą  
w obronie dobra i prawdy oraz nienaganną 
postawą w życiu codziennym. Ogłoszenie 
wyników odbyło się w Sali Kupieckiej UMK 
17 maja 2021r.  

Konkurs był realizowany w oparciu  
o ogólnopolską inicjatywę Fundacji „Świat  
na Tak”, we współpracy MDK „Dom 
Harcerza”, Wydziału Edukacji UMK  
i Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa. 

POZA STEREOTYPY – JA OBYWATEL  

Projekt adresowany do młodych, mający ich 
zapoznać z funkcjonowaniem instytucji 
samorządowych i kulturalnych Miasta, 
zachęcić do pomocy w realizacji projektów 
na rzecz innych osób,  
np. z niepełnosprawnościami.  
 
Zadanie realizowane w imieniu Wydziału 
Edukacji UMK przez Centrum Młodzieży  
im. dr. H. Jordana    
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GŁOS MŁODYCH W MIEŚCIE 

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:  

KONKURS NA LEPIEJE O BUDŻECIE 
OBYWATELSKIM #BOlepiej 

Wraz z końcem głosowania w tegorocznej 
edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Krakowa w październiku 2021 r. zakończył 
się skierowany do młodych ludzi konkurs  
na lepieje – krótkie wierszyki o tematyce 
związanej z budżetem obywatelskim.  

Konkurs #BOlepiej towarzyszył etapowi 
głosowania w tegorocznej edycji Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Krakowa. 
Konkursowe wierszyki nawiązywały  
do zasad, charakteru i formuły BO. 
Zawierały zachętę do zaangażowania  
w budżet obywatelski i do udziału  
w głosowaniu. Odnosiły się też do 
konkretnych projektów zgłoszonych do BO 
w tej oraz poprzednich edycjach. Często były 
zabawne, kreatywne, nieoczywiste, 
nawiązywały do ekologii i popkultury. 

Konkurs cieszył się ogromną popularnością. 
Młodzi krakowianie przez dziesięć dni 
stworzyli aż 638 propozycji. Jurorzy 
codziennie oceniali zgłoszone wierszyki, 
wybierali zwycięzcę dnia oraz lepieja 
finałowego, a także przyznali pięć 
dodatkowych wyróżnień. 

Autorzy zwycięskich propozycji dnia 
otrzymali karty podarunkowe na kwotę  
300 zł do wykorzystania w Galerii 
Krakowskiej. Karty podarunkowe na kwotę 
200 zł trafiły  natomiast do autorów pięciu 
wyróżnionych lepiei. Atrakcyjną nagrodę, 
ufundowaną przez Miasto oraz książkę 
Wisławy Szymborskiej „Rymowanki  

dla dużych dzieci” ufundowaną przez 
Fundację Wisławy Szymborskiej, otrzymał 
Bazyli Bednarz,  który zwyciężył w kategorii 
lepieja finałowego. Zwycięskie lepieje były 
codziennie publikowane na profilu Młody 
Kraków na Facebooku i innych profilach 
miasta w mediach społecznościowych.  

SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI 

W drugiej połowie 2021 r. zakończył się 
proces pilotażowego Szkolnego Budżetu 
Obywatelskiego, w którym społeczność 
szkolna decydowała o sposobie 
przeznaczenia określonych środków 
finansowych. W SzBO uczniowie i uczennice 
zgłaszali pomysły, tworzyli projekty,  
a następnie sami wybierali te, które ich 
zdaniem były najbardziej atrakcyjne  
i potrzebne. W pilotażowym projekcie 
Szkolnego Budżetu Obywatelskiego w roku 
szkolnym 2020/2021 wzięły udział dwie 
krakowskie szkoły podstawowe i jedno 
liceum: Szkoła Podstawowa nr 91  
im. Janusza Kusocińskiego oraz Szkoła 
Podstawowa nr 67 im. Władysława Łokietka, 
a także  XVI Liceum Ogólnokształcące  
im. Krzysztofa Kamila. Każda szkoła 
otrzymała budżet w wysokości 5 000 zł, 
natomiast koszt realizacji pojedynczego 
projektu nie przekroczył kwoty 1 000 zł. 
Łącznie uczniowie wszystkich szkół 
biorących udział w pilotażu zgłosili 93 
projekty, z czego do realizacji przeszło 15.  

Do nowej edycji Szkolnego Budżetu 
Obywatelskiego 2021/2022 przystąpiło  
31 samorządowych szkół 
ponadpodstawowych, w tym licea, technika, 
bursa oraz dwie szkoły specjalne. W tej 
edycji każda ze szkół ma do wydania 5 000 zł, 
przy czym jeden koszt realizacji jednego 
projektu nie może być wyższy niż 2 500 zł. 

Pomysłodawcą i realizatorem wyżej 
wymienionych przedsięwzięć jest Referat  
ds. Młodzieży Wydziału Polityki Społecznej  
i Zdrowia. 
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KANAŁY KOMUNIKACJI I PROMOCJI 

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 r. 
również fan page’a w mediach 
społecznościowych. 

W 2021 r. sukcesywnie podejmowane były 
działania w celu wzmocnienia 
rozpoznawalności marki Młody Kraków 2.0 
wśród odbiorców programu. Dzięki tym 
staraniom, nowym projektom, konkursom 
oraz współpracy z nowymi podmiotami, 
strona internetowa i fan page programu 
odnotowały znaczący wzrost popularności  
i zasięgu wśród obserwujących: 

• 289 opublikowanych postów na fan 
page’u;  

• 56% wzrost zasięgu fan page’a, 
• 25% więcej nowych polubień fan 

page’a, 
• 63% wzrost odwiedzin fan page’a. 

Jednym z kanałów komunikacji skierowanym 
do uczniów oraz nauczycieli jest również 
Portal Edukacyjny Miasta Krakowa 
obsługiwany przez Wydział Edukacji  
oraz Portal Nasze Szkoły.  

Informacje o wydarzeniach dla młodych 
publikowane są również za pośrednictwem 
Wydziału Komunikacji Społecznej na portalu 
Magiczny Kraków – w 2021 r. na portalu 
ukazały się 27 artykułów dotyczących 
wydarzeń realizowanych w ramach 
programu Młody Kraków 2.0. Kolejnym 
narzędziem przekazywania wiadomości są 
komunikaty wyświetlane przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacji SA  
w Krakowie w tramwajach i autobusach. 

DZIAŁALNOŚĆ MŁODZIEŻOWEJ RADY 
KRAKOWA 

Rok 2021 obejmował VIII i XI kadencję 
Młodzieżowej Rady Krakowa. Okres ten był 

specyficzny ze względu na pandemię, która 
ograniczyła możliwość realizacji 
zaplanowanych przez MRK projektów, 
natomiast sesje MRK odbywały się w formie 
on-line. Pomimo trudności przedstawiciele 
MRK wzięli udział między innymi  
w następujących wydarzeniach: 

• aukcja charytatywna na rzecz 
Fundacji dla zwierząt La Fan pn. Podaj 
łapę czyli wielka wiosenna licytacja na 
rzecz zwierząt, 

• konferencja i warsztaty dla młodzieży 
szkół ponadpodstawowych „In my 
mind – jak radzić sobie w pandemii”, 

• konferencja „Młodzi z klimatem” przy 
współpracy z Klimatycznym 
Dialogiem Młodzieżowym oraz 
Kancelarią Rady Miasta  Krakowa, 

• konferencja Samorządów 
Uczniowskich „Razem możemy 
więcej!”, 

• 29 finał WOŚP. 

Działalności MRK wspiera Młodzieżowy 
Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego. 

POWIETRZE PO KRAKOWSKU – DEBATA 
NA TEMAT KRYZYSU KLIMATYCZNEGO  

7 grudnia 2021 r. odbyła się debata 
skierowana do mieszkańców Krakowa  
a w szczególności do młodzieży, uczniów 
szkół średnich i studentów szkół wyższych 
na temat kryzysu klimatycznego. 

Wydarzenie poświęcone było wyzwaniom, 
które stoją przed polityką klimatyczną. 
Podczas debaty rozmawialiśmy o tym, jakie 
działania podejmują władze Miasta,  
by ograniczać skutki kryzysu klimatycznego, 
jak postępują działania zmierzające do 
poprawy jakości powietrza w Krakowie,  
jak postępuje tworzenie cykli zamkniętych  
w produkcji czy powstawanie inicjatyw 
promujących politykę indywidualnych 
decyzji proekologicznych. Goście debaty – 
naukowcy i praktycy - wskazywali możliwe 
kierunki zaangażowania się miasta w idee 
Nowego Zielonego Ładu dla Europy – 
unijnego projektu, którego najważniejszym 



   

 

14 

 

GŁOS MŁODYCH W MIEŚCIE 

celem jest zahamowanie procesu degradacji 
środowiska i przywrócenie jego lepszego 
stanu.  
Transmisja wydarzenia zgromadziła  
305 wyświetleń a w czasie rzeczywistym 
podczas trwania transmisji uczestniczyło  
w niej 170 osób.  

PROJEKT UCZEŃ – OBYWATEL 

To cykl spotkań samorządowych, 
odbywających się w roku szkolnym 
2021/2022, który zakłada zapoznanie 
młodych ludzi ze strukturą  
i funkcjonowaniem samorządu 
terytorialnego. W spotkaniach uczestniczyło 
łącznie 400 osób. 

Zadanie zostało zrealizowane przez 
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana. 
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KULTURA (DLA) MŁODZIEŻY 

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: 

FESTIWAL MŁODYCH TWÓRCÓW 

Festiwal Młodych Twórców to inicjatywa 
promującą kulturę młodzieżową, która 
powstała z myślą o krakowskiej młodzieży – 
adeptach świata kultury i sztuki 
poszukujących atrakcyjnej i swobodnej 
przestrzeni, w której będą mogli 
zaprezentować swoją twórczość, 
umiejętności i talenty, a także, zdobyć nowe 
doświadczenia i rozwinąć własne 
zainteresowania. 

II edycja Festiwalu Młodych Twórców pod 
nazwą „Sztuki odlotowe” odbyła się w dniach 
od 30 czerwca do 3 lipca 2021 r. Wydarzenie 
poświęcone było twórczości street artowej – 
uczestnicy wzięli udział w spacerze Szlakiem 
Krakowskiego Street Artu oraz w wybranych 
przez siebie warsztatach twórczych (graffiti 
szablonowe, komiksowy zawrót głowy, 
plakat i sitodruk, sito  
i odlotowy świat vlepek, Yarn bombing, 
DJing, beaty i produkcja muzyczna). 
Wszystkie festiwalowe prace 
zaprezentowane zostały szerszej 
publiczności podczas powarsztatowej 
wystawy prac. 

Wydarzeniu towarzyszyło odsłonięcie 
muralu symbolizującego hybryowość  
i przekraczanie, zatracanie granic, jako znak 
obecnych czasów, w których żyją młodzi 
ludzie. We wszystkich wydarzeniach udział 
wzięło w sumie 185 osób. 

Festiwal został zrealizowany przez Fundację 
Artica w partnerstwie z Muzeum Lotnictwa 
Polskiego w Krakowie. 

BON KULTURALNY 

Celem programu jest wspieranie 
uczestnictwa w kulturze młodych osób, 
umożliwiając im dostęp do wydarzeń 
kulturalnych oferowanych przez instytucje 
muzealne, teatralno-muzyczne czy filmowe.  

W okresie od stycznia do końca lutego  
2021 r. poinformowano osoby uczestniczące 
w Programach Aktywności Lokalnej  
o realizacji pilotażu Bonu Kulturalnego.  
W miesiącach marzec – listopad,  
na podstawie przedstawionych potrzeb, 
zorganizowano 10 wyjść grupowych  
do instytucji kultury, w których udział wzięły 
łącznie 33 osoby w wieku od 13 do 26 lat. 
Odbyło się 6 wyjść do teatrów, 2 wyjścia  
do kina, 1 do opery i do muzeum.  

Koncepcja Bonu Kulturalnego została 
zrealizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 

PROGRAMY I WYDARZENIA 
KULTURALNE MIEJSKICH INSTYTUCJI 
KULTURY 

Wydział Kultury wraz z instytucjami kultury 
Miasta Krakowa realizuje szereg działań 
dedykowanych młodym ludziom. W 2021 r. 
zorganizowano 992 wydarzenia adresowane 
do młodzieży, w których udział wzięło ponad 
85 tys. osób. 

OFERTA KULTURALNO-EDUKACYJNA 
DLA MŁODZIEŻY  

W 2021 r. Biblioteka Kraków przygotowała 
ofertę kulturalno-edukacyjną adresowaną 
do młodych osób. Zorganizowano  
15 wydarzeń: spotkania on-line 
Dyskusyjnego Klubu Książki, spotkanie 
autorskie z Martą Fox, Barbarą Kosmowską 
oraz Beatą Ostrowicką, prelekcje na temat 
historii zabytkowego XIX-wiecznego dworku  
w Dębnikach oraz pokoju pamięci Jerzego 
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Pomianowskiego, lekcje biblioteczne – 
zapoznanie się z ofertą instytucji, katalogiem 
on-line, funkcjonalnościami stołu 
multimedialnego, konsultacje  
dla maturzystów, w czasie których 
uczestnicy poznali zasady tworzenia 
bibliografii, przeglądy nowości książkowych  
i audiobooków adresowanych do młodzieży. 
W spotkaniach wzięło udział w sumie  
214 osób.   

MŁODZIEŻOWY UNIWERSYTET 
KRAKOWA 

Muzeum Krakowa od września do grudnia 
organizowało cykl bezpłatnych zajęć 
przybliżających dzieje i dziedzictwo 
kulturowe Krakowa w ujęciu tematycznym 
od średniowiecza do współczesności.  
W trakcie edycji 2021/22 „Nauka i naukowcy 
w Krakowie" 33 uczestników zapoznało się  
z postaciami ze świata nauki związanymi  
z Krakowem, od średniowiecza do czasów 
współczesnych oraz z najważniejszymi ich 
dokonaniami m.in. w dziedzinie medycyny, 
matematyki, astronomii oraz historii.  

MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA 
PRODUKCJĘ FILMOWĄ  

Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa 
(OWHC) ogłosiła 6. edycję konkursu  
na pięciominutowy film o miastach 
światowego dziedzictwa. Konkurs był 
tradycyjnie organizowany w dwóch grupach 
wiekowych: dla młodzieży w wieku od 14  
do 17 lat oraz od 18 do 21 lat. Konkurs był 
organizowany w dwóch etapach: lokalnym 
(przez Urząd Miasta Krakowa – Kancelarię 
Prezydenta) i międzynarodowym 
(Organizacja Miast Światowego 
Dziedzictwa). Temat konkursu był bardzo 
wymagający: Nowy początek, nowa wizja 
(Jaki nowy początek czeka miasta po 
„lockdownach” wymuszonych przez 
pandemię Covid-19? Jak pokazać światu 
nasze stare – nowe miasto?). Na etapie 
lokalnym – w Krakowie – uczestnicy zgłosili 
na konkurs 6 filmów.  

 

SZKOŁA PISANIA i CZYTANIA KMLU 

Szkoła pisania KMLU jest to trwający cały 
rok 2021, cykl warsztatów dla młodych 
aspirujących pisarek i pisarzy, podczas 
którego uczestnicy poznają i mierzą się  
z różnymi gatunkami literackimi 
(opowiadanie, wywiad, reportaż, kryminał, 
powieść fantastyczna, scenariusz filmowy) 
oraz rozwijają swój warsztat. Celem projektu 
jest promocja czytelnictwa, rozwijanie 
kompetencji i postaw czytelniczych wśród 
młodzieży szkolnej, a także stworzenie 
narzędzi ułatwiających dostęp do kultury  
i aktywny udział w życiu literackim. 
Warsztaty prowadzą doświadczeni pisarze, 
dziennikarze, reportażyści, scenarzyści 
filmowi, autorzy, redaktorzy. W warsztatach 
wzięło udział 50 osób.  

Od października do grudnia 2021 r. 
organizowane były także lekcje czytania  
dla uczniów szkół średnich w Pałacu 
Potockich prowadzone pod okiem 
znakomitych przedstawicieli  
i przedstawicielki świata literackiego.  
W sumie w zajęciach wzięło udział 500 osób. 

Działania zostały zrealizowane przez KBF 
jako operatora programu Kraków Miasto 
Literatury UNESCO. 

WYSZUKAJ KLASYKA 

Od kwietnia do grudnia 2021 r. trwał 
cykl siedmiu wirtualnych rozmów, w którym 
przybliżane są sylwetki mniej lub bardziej 
zapomnianych, nietuzinkowych postaci 
polskiej literatury XIX- i XX-wiecznej 
związanych z Krakowem. Cykl prowadził  
Pan Marcin Wilk – pisarz, dziennikarz, 
kurator programów literackich. Spotkania 
odbyły się w formie internetowej transmisji 
na profilu Krakowa Miasta Literatury 
UNESCO. 
Każdy odcinek oglądało online od 50 do 100 
młodych widzów. Łącznie zanotowano 490 
odbiorców. Działanie zostało zrealizowane 
przez KBF jako operatora programu Kraków 
Miasto Literatury UNESCO. 
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FMF YOUTH ORCHESTRA 

FMF Youth Orchestra to zespół, który 
powstał z inicjatywy Krakowskiego Biura 
Festiwalowego specjalnie na potrzeby 
Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Ideą 
zespołu jest umożliwienie młodym i zdolnym 
muzykom krakowskich szkół muzycznych 
uczestniczenia w poważnym projekcie, jakim 
jest Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. 
Dzięki tej inicjatywie członkowie orkiestry 
mają okazję uczyć się od najlepszych, 
poprzez swoje koncerty dając radość 
melomanom – fanom festiwalu. Orkiestra 
składa się z uczniów i absolwentów 
krakowskich szkół muzycznych. 
 

FMF YOUNG TALENT AWARD 2021 

Od czerwca do sierpnia 2021 r. był 
realizowany autorski program Krakowskiego 
Biura Festiwalowego, tj. Międzynarodowy 
konkurs dla młodych kompozytorek  
i kompozytorów realizowany przy Festiwalu 
Muzyki Filmowej. Głównym celem konkursu 
jest wyłonienie uzdolnionych kompozytorek 
i kompozytorów młodego pokolenia  
i zaprezentowanie ich twórczości szerokiej 
publiczności, a także przedstawicielom 
branży filmowej.  
W konkursie wzięło udział 44 osób. 

SACRUM PROFANUM 2021. WARSZTATY 
ARTETERAPII DLA MŁODZIEŻY 

29 września 2021 r. z inicjatywy 
Krakowskiego Biura Festiwalowego odbyło 
się spotkanie z 10 osobową grupą młodzieży 
w wieku 15-18 lat z zaburzeniami 
osobowości z oddziału dziennego Szpitala  
im. Babińskiego. Spotkanie wokół festiwalu 
Sacrum Profanum jego historii i muzyki 
współczesnej oraz kreatywne warsztaty 
arteterapii z zastosowaniem dot painting – 
uczestnicy robili według własnego uznania 
mandale, czyli wywodzące się z tradycji 
hinduskiej malunki, rysunki na planie koła.  
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MŁODZI NA RYNKU PRACY 

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: 

KAMPANIA PROMUJĄCA POSTAWĘ 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WŚRÓD 
MŁODZIEŻY 

Od października do grudnia 2021 r. Odbyła 
się kilkuetapowa Kampania promująca 
postawę przedsiębiorczości wśród 
młodzieży. 

12 października 2021 r. odbyła się 
konferencja skierowana do nauczycieli 
przedsiębiorczości pn. „W poszukiwaniu 
praktycznych narzędzi promowania postawy 
przedsiębiorczości wśród młodzieży”,  
w której wzięło udział ok. 40 osób. Wśród 
poruszanych tematów pojawiły się aspekty 
dotyczące między innymi: 

• nowoczesnych narzędzi w nauczaniu 
podstaw przedsiębiorczości, 

• kształtowanie kompetencji 
przedsiębiorczych wobec wyzwań 
współczesnego rynku pracy, 

• praktycznych aspektów działania 
spółdzielni uczniowskiej, a także 

• podstaw prawnych spółdzielczości 
uczniowskiej. 

Drugi element kampanii skierowany został 
do młodzieży szkolnej. W mediach 
społecznościowych zaprezentowany został 
cykl filmów prezentujących młodych ludzi 
podejmujących wyzwania na polu 
przedsiębiorczości. Filmy dotarły do 14 tyś. 
odbiorców.  

Młodzież szkolna wzięła również udział  
w konkursie „Młodzi=Przedsiębiorczy”,  
w ramach którego uczestnicy w formie 
krótkiego filmu zaprezentowali swoje 
doświadczenia z zakresu realizacji postawy 

przedsiębiorczej. Zwycięzcy konkursu 
otrzymali nagrody rzeczowe.  

Ponadto przeprowadzono również 
internetowy quiz z wiedzy  
o przedsiębiorczości. Pięciu najlepszych 
uczestników otrzymało bon  
na czterogodzinne spotkanie coachingowe  
z konsultantem i doradcą z zakresu 
przedsiębiorczości. 

KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH PN.  
„MÓJ PIERWSZY BIZNES”  

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy 
na temat przedsiębiorczości oraz 
promowanie przedsiębiorczości wśród 
uczniów szkół ponadpodstawowych 
Krakowa. 

W 2021 r. zadanie konkursowe polegało  
na opracowaniu biznesplanu prezentującego 
przedsięwzięcie gospodarcze – można to 
było zrobić indywidualnie lub zespołowo. 
Zgłoszone prace oceniała kapituła, 
składająca się z wykwalifikowanych 
ekspertów posiadających doświadczenie 
biznesowe. Oceniano przede wszystkim: 
innowacyjność pomysłu, oryginalność pracy 
oraz umiejętność zastosowania różnych 
technik prezentacji zgłoszonego projektu 
oraz dodano nową kategorię nagrody  
za najlepszy biznesplan w obszarze cyfryzacji  
i technologii IT. Młodzi przedsiębiorcy  
i kandydaci na przedsiębiorców musieli więc 
nie tylko przygotować interesujący projekt 
biznesowy, ale też wykazać się 
umiejętnościami w jego sprzedaży 
potencjalnym inwestorom. 

W trakcie trwania Konkursu uczestnicy 
skorzystali ze szkolenia pt. „6 powodów 
dlaczego warto założyć działalność 
gospodarczą w Krakowie”, które 
przeprowadzili pracownicy Wydziału  
ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK. 
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STAŻE MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE, 
PRAKTYKI STUDENCKIE, MISJE 
WOLONTARIACKIE DLA MŁODYCH 

Instytut Kultury Willa Decjusza jest 
miejscem, gdzie ze względu na realizowane 
zadania jest możliwość odbycia stażu. 
Uczestnik zgłasza się na rozmowę 
kwalifikacyjną i po pozytywnej weryfikacji 
ustalony zostaje ramowy program zadań. 
Stażysta realizuje je, zdobywając 
doświadczenie zawodowe. W 2021 r. 
skorzystało z oferty stażowej 8 osób. 

KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW  

W kwietniu 2021 r. z inicjatywy Wydziału 
Edukacji odbyła się VII edycja wydarzenia 
promującego szkolnictwo techniczne  
i branżowe. Uczniowie krakowskich szkół 
podstawowych brali udział w szeregu 
ciekawych inicjatyw, mających pomóc im  
w wyborze odpowiedniej drogi dalszego 
kształcenia. Inicjatywie tradycyjnie 
towarzyszyły dwie „soboty otwarte”  
w krakowskich szkołach prowadzących 
kształcenie zawodowe, przypadające  
na 17 kwietnia i 29 maja 2021 r. W ramach 
wydarzeń odbyły się  prezentacje oferty 
edukacyjnej szkół, kierunków i zawodów, 
pikniki i konkursy oraz spotkania  
z doradcami zawodowymi.  

PREZENTACJE NOWOHUCKICH SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH  

Cykliczna impreza tworzy rodzaj platformy 
informacyjnej, przeznaczonej dla uczniów   
i ich rodziców, ułatwiającej im wybór szkoły  
i realizację indywidualnych aspiracji 
edukacyjnych. 

Projekt realizowany jest w formie targów  
i umożliwia zapoznanie się  w jednym miejscu 
z pełną ofertą edukacyjną wszystkich szkół 
ponadpodstawowych z terenu Nowej Huty. 

 

 

TARGI SZKÓŁ ZAWODOWYCH  
W „MELIORKU”   

Na początku 2021 r. odbyły się   
XIX „Styczniowe Targi Szkół Zawodowych 
w Meliorku” on-line. 25 krakowskich 
zespołów szkół technicznych 
zaprezentowało swoją ofertę edukacyjną  
na nadchodzący rok szkolny 2021/2022. 
Propozycja kierowana jest zwłaszcza  
do uczniów klas ósmych szkół 
podstawowych, ich rodziców oraz 
nauczycieli. W 2021 r. zarejestrowano 1 866 
osób odwiedzających stronę internetową 
prezentującą zbiór niezbędnych informacji. 
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PARTNERSTWO DLA 
MŁODZIEŻY 

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: 

NAGRODA IM. ANTONIEGO 
WEYSSENHOFFA 

18 czerwca 2021 r.  podczas uroczystej Gali 
w Sali Miedzianej Muzeum Historycznego, 
po raz pierwszy przyznano ustanowioną 
przez Prezydenta Miasta Krakowa Nagrodę 
im. Antoniego Weyssenhoffa.  

Do pierwszej edycji przedsięwzięcia 
młodzież zgłosiła 12 kandydatur. Spośród 
otrzymanych zgłoszeń Kapituła, w skład 
której weszli m.in. przedstawiciele 
Młodzieżowej Rady Krakowa i Rady Miasta 
Krakowa, członkowie Komisji Dialogu 
Obywatelskiego ds. młodzieży oraz 
przedstawiciel rodziny Weyssenhoffów 
wyłoniła dwóch laureatów oraz przyznała 
jedno wyróżnienie. 

Nagrodę Diamentowego Weyssenhoffa  
za całokształt pracy z młodzieżą otrzymał 
Maciej Skoczołek – pedagog oraz 
socjoterapeuta, kierownik pedagogiczny 
placówki wsparcia dziennego „Fruwająca 
Miejscówka”, opiekun mieszkania 
chronionego dla usamodzielniających się 
pełnoletnich wychowanków całodobowych 
placówek opiekuńczo-wychowawczych  
i rodzin zastępczych.  

Złotym Weyssenhoffem, za wybitny projekt 
na rzecz młodzieży, nagrodzony został 
Dawid Ostręga – trener główny drużyny 
juniorskiej futbolu amerykańskiego Kraków 
Football Kings, który zawodników traktuje, 
jak własnych synów, a dobro drużyny 

przekłada ponad własną pracę czy życie 
osobiste.  

Wyróżnienie otrzymał Zbigniew Sabiński, 
emerytowany dyrektor Młodzieżowego 
Domu Kultury „Dom Harcerza”, który całe 
swoje życie poświęcił pracy z młodzieżą.   

Gala została zwieńczona koncertem zespołu 
Sarha Crewe, który jest laureatem I edycji 
Festiwalu Młodych Twórców 
zorganizowanego w ramach programu 
Młody Kraków 2.0. 

Do nagrody zostali nominowani także:  
ks. Andrzej Augustyński, Marek Hampel, 
Marlena Janicka, Elżbieta Kosacka, Anna 
Nowak, Sylwia Olejniczak-Szymańska, 
Bogusława Oleszko, Krzysztofa 
Pietrykowska, Agata Stankiewicz. Wszyscy 
nominowani otrzymali listy gratulacyjne  
i upominki. 

Nagroda została ustanowiona  
dla podkreślenia znaczenia pracy  
i działalności na rzecz młodzieży  
w Krakowie. Wyróżnienie mogą otrzymać 
osoby pracujące z młodzieżą oraz na rzecz 
młodzieży, m.in. nauczyciele, wychowawcy, 
instruktorzy harcerscy, streetworkerzy, 
pracownicy świetlic środowiskowych, 
edukatorzy, trenerzy, pracownicy 
młodzieżowych domów kultury, organizacji 
pozarządowych oraz innych instytucji,  
w których dorośli z zapałem oraz sukcesami 
pracują z młodymi ludźmi, stając się dla nich 
osobami inspirującymi i wspierającymi.  

KRAKOWSKA SIEĆ DLA MŁODZIEŻY 

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  
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z młodzieżą w różnych obszarach: edukacji, 
profilaktyki,  mobilności,  doradztwa, 
edukacji obywatelskiej, pozaformalnej, 
kultury i rozwoju. Partycypacyjny model 
współpracy zaowocował w 2021 r. 
podjęciem szeregu inicjatyw, między innymi 
w obszarze kultury, wolontariatu 
młodzieżowego, przestrzeni dedykowanych 
młodym, 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. 
W ramach współpracy międzysektorowej 
udostępniane  są również przestrzenie, które 
umożliwiają realizację różnych inicjatyw 
organizacjom trzeciego sektora. 

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 październiku 2021 r. pracownik Referatu 
ds. Młodzieży uczestniczył m.in.  
w międzynarodowym projekcie Erasmus+  
2 „Create strong bridges” w zakresie 
rozwijania programów i polityk 
młodzieżowych. W projekcie tym udział 
wzięli partnerzy z Niemiec (Norymberga), 
Polski (Kraków) oraz Rumunii (Brasova). 

W trakcie wizyty studyjnej w Norymberdze 
uczestniczyli przedstawiciele z Norymbergi, 
Krakowa i Brasova, wszyscy zapoznali się  

ze strukturami pracy z młodzieżą: 
przygotowywali i planowali przyszłe 
programy wymian młodzieżowych z miast 
partnerskich, poznawali systemy pracy  
z młodzieżą w miastach partnerskich, 
pogłębiali znajomości polityk 
młodzieżowych odpowiadających na 
aktualne potrzeby młodych ludzi, w trakcie 
spotkania zostały zaprezentowane wnioski  
z diagnozy, na podstawie której tworzony był 
program Młody Kraków 2.0 oraz dobre 
praktyki (wyzwania i sukcesy) wynikające  
z prowadzenia trzech Pracowni Młodych  
w Krakowie. 

Pracownicy Referatu ds. Młodzieży brali 
również aktywny udział w pracach 
związanych z tworzeniem Program Rozwoju 
Edukacji Obywatelskiej Miasta Krakowa,   
w pracach zespołu zadaniowego  
ds. wdrożenia na terenie GMK Programu 
UNICEF pn. „Miasto Przyjazne Dzieciom” 
oraz w spotkaniach zespołu zadaniowego 
Programu Bezpieczny Kraków. Ponadto 
uczestniczyli w konferencji tj.: „Wpływ 
pandemii COVID-19 na kondycję 
psychospołeczną młodzieży", „Partycypacja 
młodych: dobre praktyki konsultowania 
projektów JST z młodzieżą i dziećmi”,  
w spotkaniach Małopolskiego Partnerstwa 
na rzecz Osób Młodych, a także  
w Konsultacjach „Strategii RP na rzecz 
Młodego Pokolenia” w województwie 
Małopolskim. 

ZESPÓŁ UNII METROPOLII POLSKICH DS. 
MŁODZIEŻY 

W 2021 r. odbyły się cztery posiedzenia 
zespołu ds. młodzieży Metropolii Polskich. 
Jako główne obszary zainteresowań zespołu 
wskazane zostały obszary, tj. np. zmiany  
w ustawie dotyczącej Młodzieżowych Rad 
Gminnych, systemowa współpracy  
z samorządami uczniowskimi, przestrzeń 
miejska dla młodzieży, organizacja miejsc 
dedykowanym młodym ludziom, 
uczestnictwo młodzieży w życiu 
politycznym. 
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KRAKOWSKI BAROMETR MŁODZIEŻY 

We współpracy z Centrum Badań Młodzieży 
Uniwersytetu Pedagogicznego, w ramach 
projektu Krakowski Barometr Młodzieży, 
rozpoczęliśmy w 2021 r. projekt badawczy 
dotyczący ukraińskiej młodzieży 
zamieszkującej i uczącej się w Krakowie. 
Pierwszym etapem projektu była ankieta 
przygotowana w języku ukraińskim, w której 
pytano uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych o jakość życia, 
edukacji, style życia, aspiracje edukacyjno-
zawodowe oraz ocenę działalności instytucji 
i organizacji społecznych, przedstawiających 
ofertę edukacyjną i kulturalną adresowaną 
do młodzieży ukraińskiej. Dzięki zdobytej  
w ten sposób wiedzy oraz raporcie z badania, 
które planowane jest na pierwszą połowę 
2022 r. program Młody Kraków 2.0 będzie 
mógł dostosować swoją ofertę do potrzeb  
do stale powiększającej się grupy młodzieży 
ukraińskiej w Mieście. 

PANEL JAGIELLOŃSKI - UNIKATOWE 
BADANIE MŁODZIEŻY ROCZNIKA 2002 

Interdyscyplinarna kadra naukowa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego  
(m.in. z Instytutu Socjologii, Instytutu 
Psychologii, Instytutu Pedagogiki, Instytutu 
Geografii i Gospodarki Przestrzennej oraz 
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk 
Publicznych) rozpoczęła  unikatowe w skali 
kraju badania panelowe z udziałem młodych 
osób urodzonych w 2002 r. Projekt ma  
na celu uruchomienie wieloletniego badania 
panelowego osób wchodzących w dorosłość. 
Partnerem Jagiellońskiego Panelu 2002 jest 
Młody Kraków. 

Badaniami objęte zostały krakowskie szkoły 
ponadpodstawowe, a w szczególności osoby 
z rocznika 2002, które doświadczyły 
szczególnych wydarzeń: strajku w 2019, 
pandemii 2020-2021. Zbierane dane będą 
dotyczyły wybranych aspektów jakości życia, 
m.in.: aktywności edukacyjnej, aktywności 
społecznej (m.in. praca społeczna, 
wolontariat), aktywności na rynku pracy, 
oceny stanu zdrowia, samopoczucia, 

przygotowania do radzenia sobie ze stresem 
w trudnych sytuacjach (w kontekście 
zdawania egzaminu dojrzałości), planów 
kontynuowania nauki, podejmowania pracy 
zawodowej, wyjazdu z kraju, do innych 
miejscowości (mobilności przestrzennej), 
więzi społecznych, etc. 

II FORUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ  

26 listopada 2021 r. po raz drugi odbyło się 
w Krakowie Forum Edukacji Obywatelskiej. 
W wydarzeniu udział wzięło ok. 40 osób 
zajmujących się na co dzień edukacją 
obywatelską dzieci i młodzieży w Krakowie  
i Małopolsce. W ramach spotkania odbyły się 
dwa panele dyskusyjne, przerwa sieciująca  
w formule Open Space oraz dwa warsztaty 
tematyczne.  
Tegoroczna edycja skupiła się na aktualnych 
i sygnalizowanych zagadnieniach, w tym na: 

• edukacji obywatelskiej za 
pośrednictwem Internetu i social 
mediów, 

• możliwościach działania Samorządu 
Uczniowskiego, z perspektywy 
funkcjonalnej i edukacyjnej, 

• nowoczesnych metodach 
dydaktycznych – jak, na przykład 
zastosowanie metody Verbatim  
w edukacji obywatelskiej. 

Dodatkowo, zaprezentowany został oraz 
poddany konsultacjom projekt tworzonej 
ścieżki edukacyjnej „Prawo Konstytucyjne”  
narzędzia skierowanego do nauczycieli 
przedmiotu wiedza o społeczeństwie.  
Wydarzenie zostało zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce  
we współpracy z Małopolskim Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, Instytutem 
Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz Uniwersytetem Pedagogicznym  
im. KEN w Krakowie. 
 
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ  
 
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień  
Przeprowadziło szkolenia dla nauczycieli  
z obszaru bezpieczeństwa młodzieży  
w Internecie.  
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Zrealizowano „Program Profilaktyki 
Uzależnień Behawioralnych” w formie  
5 szkoleń oraz 2 szkolenia w ramach 
programu „Bezpieczny każdy krok”, 
obejmujący oddziaływaniami uczniów, 
nauczycieli i rodziców.  
 


