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Młody Kraków 2.0

 UCHWAŁA NR VII/125/19 RADY 
MIASTA KRAKOWA z dnia 13 lutego
2019 r. w sprawie przyjęcia
Programu aktywnego uczestnictwa
młodzieży w życiu miasta „Młody
Kraków 2.0” na lata 2019-2023.

 Celem głównym Programu jest 
stworzenie warunków do 
aktywnego uczestnictwa w życiu
miasta młodzieży, mieszkającej, 
uczącej się lub pracującej w 
Krakowie oraz wzmacnianie u niej
postaw zaangażowania
obywatelskiego, przedsiębiorczości
i otwartości na innych



Młody Kraków 2.0

 Informacje demograficzne

 Diagnoza potrzeb młodzieży

 Rekomendacje sformułowane pr

zez diagnozę FURBS i CAEPP

 Przegląd wybranych działań

skierowanych do młodzieży

realizowanych przez Miasto

Kraków

 Analiza SWOT

 Odbiorcy Programu

 Cel główny, cele szczegółowe or

az zadania Programu

 Realizatorzy Programu

 Nakłady finansowe i źródła

finansowania Programu

 Nadzór, ewaluacja i

harmonogram realizacji

Programu

 Wskaźniki monitoringu

Programu



PRZESTRZEŃ 

DLA 

MŁODYCH
tak aby:

dzięki przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni miejskiej jak najwięcej 
młodych ludzi mogło rozwijać pasje, zdobywać wiedzę i umiejętności, 

uczyć się współpracy z rówieśnikami oraz innymi mieszkańcami miasta, a 
także być otwartą na różnorodność i wielokulturowość

Poszerzenie dostępu do oferty rozwojowej i 
edukacyjnej młodzieży oraz wyrównywanie 

szans rozwojowych i edukacyjnych 
młodzieży z różnych środowisk



MŁODZIEŻ 

DZIAŁA 

LOKALNIE
tak aby:

jak najwięcej młodzieży z różnych środowisk 
aktywnie włączało się w życia miasta, uzyskiwało 

kompetencje społeczne i obywatelskie

Budowanie postawy obywatelskiej 
oraz współodpowiedzialności za 

szkołę, dzielnicę i miasto



GŁOS 

MŁODYCH W 

MIEŚCIE
tak aby:

młodzież miała poczucie wpływu na swoje najbliższe otoczenie, 
aktywność w szkole, dzielnicy i rozwój miasta, a także posiadała 

umiejętność korzystania z narzędzi partycypacji społecznej

Tworzenie warunków dla młodzieży 
do wyrażania swoich opinii na temat 
rozwoju miasta oraz współtworzenia 

działań i polityk miejskich



KULTURA 

(DLA) 

MŁODZIEŻY
tak aby:

jak najwięcej młodych ludzi mogło uczestniczyć w 
wydarzeniach kulturalnych oraz współtworzyć 

kulturę miasta

Poszerzenie dostępu do kultury dla 
młodzieży oraz tworzenie warunków 
do tworzenia kultury przez młodzież



MŁODZI NA 

RYNKU 

PRACY
tak aby:

młodzi mieszkańcy Krakowa, kończący naukę w szkole 
ponadpodstawowej twórczo odnajdywali się na rynku 

pracy oraz tworzyli kulturę przedsiębiorczości

Budowanie postawy przedsiębiorczej 
wśród młodzieży oraz zachęcanie do 

uczestnictwa w życiu społecznym 
poprzez pracę



PARTNERSTWO 

DLA MŁODYCH

tak aby:

instytucje, organizacje, grupy i osoby pracujące na rzecz młodzieży 
poprzez wymianę informacji oraz umiejętności wspierały swoje 

wysiłki, przyczyniając się do podnoszenia jakości oferty kierowanej 
do osób młodych

Budowanie sieci współpracy instytucji i osób 
pracujących z młodzieżą oraz docenianie 
pracy oraz podnoszenie kompetencji osób 

pracujących z młodzieżą i zaangażowanych w 
budowanie postaw obywatelskich młodzieży



YouthKrakHack 

Hackaton młodzieżowy

12 godzin pracy 

projektowej

około 50 uczestników

Mentoring

Prezentacje

Gala

Wdrażanie



YouthKrakHack. 

Stwórz z nami Młody Kraków 2.0
2.06.2018 r.



YouthKrakHack.

O kulturę (się)proszę.

YouthKrakHack.

O kulturę (się)proszę.
11.05.2019 r.



 Festiwal Kultury Młodzieżowej

opracowanie koncepcji wydarzenia
kulturalnego – festiwalu, wystaw, 
pokazów, w ramach których będą się
mogli zaprezentować młodzi twórcy.

 Bon kulturalny

opracowanie koncepcji „Bonu
kulturalnego” wspierające uczestnictwo
młodzieży w kulturze, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży
o utrudnionym dostępie do kultury.

 Oferta instytucji kultury dla
młodzieży

opracowanie sposobu na uatrakcyjnienie
oferty instytucji kultury kierowanej do 
młodzieży.

 Wolontariat w instytucjach kultury

opracowanie koncepcji wolontariatu
młodzieży w instytucjach kultury.



YouthKrakHack 2019



Gala Finałowa

2019





Mentoring

partnerska relacja

między mistrzem a uczniem zorientowana

na odkrywanie i rozwijanie potencjału

ucznia.

Polega głównie na tym, by uczeń, poprzez

regularne rozmowy z mistrzem, zdobywał

nową wiedzę, poznawał siebie, rozwijał

zawodową samoświadomość i nie obawiał

się podążać wybraną samodzielnie

drogą samorealizacji.



Mentoring



Młody Kraków 2.0

YouthKrakHack

Mentoring dla młodzieży

Zapraszamy do 
dyskusji!


