Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Demokracja w Praktyce za rok 2020.

Ubiegły, 2020 rok pomimo trudnej sytuacji epidemicznej okazał się czasem dużej aktywności
Stowarzyszenia. Poniżej znajduje się lista projektów własnych Stowarzyszenia oraz lista
projektów, w których członkowie Stowarzyszenia brali aktywny udział.

Obywatel Mediów
Koordynacja: Anna Kulma
Czas realizacji: wrzesień – grudzień 2020 r.
Projekt "Obywatel mediów - edukacja medialna dla szkół ponadpodstawowych" realizowany był
w ramach zadania publicznego z konkursu UMWM "Edukacja - zdalnie i cyfrowo". Średnio ok. 50
uczestników uczestniczyło w każdym z 13 webinarów z zakresu mediów i dziennikarstwa, legalnej
kultury, nowoczesnego patriotyzmu i retoryki. Łącznie projekt ukończyło 46 uczestników, to osoby,
które przygotowały materiał lub materiały dziennikarskie dostosowane do mediów społecznościowych
dotyczące idei społeczeństwa obywatelskiego. Po ocenie quizów po każdym webinarze oraz materiałów
przez jury, wyłoniono zwycięzców, rozesłano nagrody i udostępniono materiały na stronie
stowarzyszenia. Partnerami projektu była m.in. Legalna Kultura oraz Stowarzyszenie Demagog.
Sprawozdanie merytoryczne projektu zostało zaakceptowane, w zakresie rozliczenia projektu pojawiła
się jedna nieścisłość związana z interpretacją regulaminu, co do tego złożono zleceniodawcy
odpowiednie wyjaśnienia.

Praktyczna rozmowa
Koordynacja: Wojciech Firek i Anna Kulma
Czas realizacji: lipiec - grudzień 2020 rok
W 2020 roku przeprowadzono 3 rozmowy z lokalnymi działaczami społeczno-politycznymi. Pierwsza
dotyczyła postulatów demokratyzacji życia i polityki w kampanii prezydenckiej 2020. Uczestniczyli w niej
przedstawiciele młodzieżowych organizacji Forum Młodych PiS oraz Młodzi Demokracji. Rozmowę
moderowała Anna Kulma, realizował Jakub Gawlak. Druga rozmowa prowadzona była
z Koordynatorką Młodzieżowej Rady Krakowa nt. praktycznych aspektów funkcjonowania
młodzieżowych rad. W trzeciej rozmowie uczestniczyła Julia Malik - przewodnicząca MRK. Drugą i trzecią
debatę moderował Wojciech Firek. Rozmowy zostały udostępnione na kanale YT Stowarzyszenia
i zostały wyświetlone w sumie prawie 300 razy. Ten projekt z pewnością może być rozwijany w roku
2021. Stanowi aktywność Stowarzyszenia na zupełnie nowym polu.

Praktyczny Felieton oraz inne publikacje
Koordynacja: Łukasz Trzaska
Czas realizacji: cały 2020 rok
Teksty tworzone w ramach „Praktycznego Felietonu Demokratycznego” regularnie (nie rzadziej niż
jeden tekst w miesiącu) ukazują się na naszej stronie internetowej (w 2020 roku opublikowaliśmy równo
30 tekstów). Ostatni tekst ukazał się 17 lutego. W maju została przeprowadzona rekrutacja osób do
zespołu redakcyjnego (zrekrutowaliśmy 6 osób). Od tego czasu spora cześć osób zrezygnowała po
napisaniu kilku tekstów. Obecnie osoby regularnie tworzące teksty na stronę to: Łukasz Trzaska, Szymon
Wincenciak i Maria Bajorek.
Teksty najczęściej komentują bieżące wydarzenia w Polsce (oraz - rzadziej - na arenie międzynarodowej)
w formie artykułów publicystycznych i opiniotwórczych felietonów. Czasem przybierają też formę
edukacyjnych artykułów w przystępny sposób wyjaśniających konkretne zagadnienia prawne,
obywatelskie czy społeczne (np. petycje obywatelskie, wykluczenie cyfrowe, chronione oznaczenia
geograficzne, instytucja ławnika itd.). W tym roku nawiązaliśmy również współpracę z rysownikiem –
Wojciechem Kucią. Do 9 opublikowanych na naszej stronie tekstów zostały dołączone jego autorskie
ilustracje.
Oprócz publikacji na stowarzyszeniowej stronie internetowej teksty ukazują się także w miejskim
czasopiśmie młodzieżowym „Młody Kraków – Czytajże” (wcześniej w wersji drukowanej, w nakładzie 2
tys. egzemplarzy, kolportowane do krakowskich szkół ponadpodstawowych – obecnie, w czasie
pandemii są to tylko wydania elektroniczne). Zwykle w „Młodym Krakowie” ukazuje się 1 nasz tekst na
miesiąc, jednak samo pismo nie zawsze jest regularnie (ostatni numer ukazał się np. 14 grudnia). W 2020
roku na 8 numerów czasopisma w 5 ukazały się teksty od naszego stowarzyszenia.
Teksty publikowane przez nasz zespół ukazują się również na łamach młodzieżowego portalu „Gazeta
Kongresy”. Do września 2020 roku był on publikowany jako miesięcznik w wersji elektronicznej, a nasze
teksty stanowiły część każdego numeru. Od listopada 2020 „Kongresy” funkcjonują już jako blog
internetowy. W obecnej formie na portalu internetowym „Kongresów” ukazało się 8 tekstów naszego
Stowarzyszenia.
Przez kilka miesięcy (od lipca 2020 do grudnia) nasze teksty publikowaliśmy również na portalu
„Polemika.eu”, jednak obecnie portal wydaje się już nie funkcjonować.

Akademia Dziennikarstwa Obywatelskiego
Koordynacja: Łukasz Trzaska
Czas realizacji: październik – grudzień 2020 r.
Akademia Dziennikarstwa Obywatelskiego to projekt edukacyjny mający na celu uwrażliwienie na
lokalne problemy społeczne łączący warsztaty medialne z konkursem dziennikarskim.
Projekt był podzielony na trzy etapy. Podczas pierwszego etapu zostało przeprowadzonych 6 otwartych
webinariów prowadzonych przez ekspertów medialnych oraz profesjonalnych dziennikarzy-praktyków z
Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Warsztaty
poprowadzili: dr Małgorzata Majewska („Jak język buduje medialny przekaz?”), prof. Jarosław Flis („Jak
rozmawiać z przedstawicielami instytucji?”), dr Agnieszka Całek („Gdzie dziennikarz może szukać
informacji?”), mgr. Joanna Grzechnik („Dialog obywatelski z perspektywy dziennikarza”), dr Edyta Żyrek-

Horodyska („Reportaż prasowy – teorie i mistrzowie”), mgr Rafał Wietoszko („Etyka i warsztat
reportera”). Webinaria były otwarte dla wszystkich i mógł wziąć w nich udział każdy zainteresowany
wydarzeniem, również osoby nie biorące udziału w dalszej części projektu. Średnio w webinarach brało
udział ok. 15 osób, podczas jednego liczba uczestników przekroczyła 50 osób. Nagrania z webinarów
zostały udostępnione na kanale Stowarzyszenia w serwisie YouTube.
Etap drugi projektu zakładał pracę własną uczestników projektu i był poprzedzony elektroniczną
rejestracją w systemie „kto pierwszy ten lepszy”. W II etapie uczestnicy samodzielnie stworzyli własne
materiały dziennikarskie, mające zasygnalizować lokalny problem społeczny. Tworząc materiał
dziennikarski uczestnicy regularnie, za pośrednictwem internetowej platformy e-learningowej
(ClickMeeting) mieli możliwość skonsultowania swoich dotychczasowych działań z koordynatorem
projektu – Łukaszem Trzaską w ramach cotygodniowych, zdalnych konsultacji.
W ramach trzeciego etapu projektu została zorganizowana uroczysta gala finałowa. Z uwagi na aktualną
sytuację epidemiczną gala finałowa odbyła się online (synchronicznie za pośrednictwem platformy
ClickMeeting oraz w formie transmisji na żywo na Facebooku). Uczestnikami gali finałowej byli między
innymi: Mateusz Płoskonka - Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta,
Anna Kurcab - z referatu ds. Młodzieży Urząd Miasta Krakowa oraz członkowie Jury z Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Podczas gali finałowej nastąpiło podsumowanie i zamknięcie projektu, prezentacja
stworzonych materiałów, a także rozdanie nagród wyróżnionym uczestnikom.
Dzięki współpracy z partnerem projektu Stowarzyszeniem Europe4Youth wyróżnieni, pełnoletni
uczestnicy otrzymali również w ramach nagrody możliwość odbycia profesjonalnych, płatnych staży
dziennikarskich. Zasygnalizowane problemy oraz możliwe propozycje rozwiązań – w formie
wytworzonych przez uczestników materiałów dziennikarskich - zostały także mailowo przedstawione
odpowiednim organom publicznym w celu zainicjowania społecznej dyskusji. Teksty 3 najlepszych
uczestników wraz z zestawem 10 autorskich fotografii opublikowaliśmy również na naszym
stowarzyszeniowym blogu.

Rada Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa
Koordynacja: Wojciech Firek
Czas realizacji: cały 2020 rok
Wojciech Firek (działający jako przedstawiciel organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Demokracja w
Praktyce) od 2019 roku jest członkiem Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. W ramach rady
uczestniczy w monitorowaniu realizacji budżetu obywatelskiego, wyrażaniu opinii w sprawach
związanych z poszczególnymi etapami realizacji budżetu obywatelskiego oraz rozpatrywaniu protestów
wobec negatywnej oceny projektów złożonych w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.
Jednocześnie w związku ze złożoną rezygnacją Wojciecha Firka z funkcji społecznej – członka Rady BO,
była to jego ostatnia kadencja.

Pomoc mentorska w projektowaniu zmian Statutu Młodzieżowej Rady Krakowa
Koordynacja: Wojciech Firek
Czas realizacji: luty 2020 r.
Stowarzyszenie zaoferowało pomoc w projektowaniu zmian statutu Młodzieżowej Rady Krakowa.
Przeprowadzone zostały warsztaty dla młodzieżowych radnych oraz konsultacja prawna całego statutu.

Youth Krak Hack
Koordynacja: Wojciech Firek, Karolina Koczyba, Karol Pawłowski
Czas realizacji: listopad 2020 r.
Reprezentacja Stowarzyszenia brała udział w trzeciej edycji hackathonu projektów społecznych
skierowanej do krakowskiej młodzieży. W związku z sytuacją pandemiczną zmagania odbywały się online
w dwóch częściach, pierwsza miała miejsce 14 listopada. W ciągu całego dnia uczestnicy brali udział w
warsztatach i konsultacjach, a przede wszystkim pracowali nad stworzeniem koncepcji projektu
społecznego. Finałem była prezentacja projektu wszystkim pozostałym drużynom oraz jury. Nasza
reprezentacja opracowała oryginalny projekt pn. Alicja w Magistracie, który zakładał stworzenie
interaktywnego filmu inspirowanego motywem Alicji w Krainie Czarów, który pozwoliłby zrozumieć
odbiorcom mechanizmy podejmowania decyzji w administracji publicznej na przykładzie krakowskiego
Urzędu Miasta. Projekt zdobył pierwsze miejsce w tej fazie projektu i dostał się do finału. Finałowa edycja
była prezentacją projektu przez krakowskimi urzędnikami, którzy wcielili się rolę jury. Czas pomiędzy
pierwszą a drugą edycją był przeznaczony na dopracowanie szczegółów projektu i sposobu jego
prezentacji z mentorami. Projekt podczas gali finałowej prezentował Wojciech Firek. Nasze starania
zostały docenione i ostatecznie udało nam się zdobyć pierwsze miejsce w całym konkursie.

Krakowski Parlament Młodzieży
Dobrze znany projekt, prowadzony do tej pory przez nasze stowarzyszenie formalnie był już rozpoczęty,
zorganizowano rekrutację w formie dostosowanej do warunków epidemicznych oraz test kwalifikacyjny.
Zainteresowanie projektem było duże. Niestety z uwagi na wprowadzone w Polsce obostrzenia zmuszeni
byliśmy odwołać tegoroczną edycję projektu.

Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich
Koordynacja: dr hab. Monika Florczak-Wątor
Czas realizacji: 2019 r. - marzec 2020 r.
W roku akademickim 2019/2020 Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ wspólnie ze Stowarzyszeniem
Demokracja w Praktyce realizowała czwartą edycję programu edukacyjnego pt. „Młodzieżowa
Akademia Praw Obywatelskich”, w którym uczestniczyli uczniowie krakowskich liceów. Trzy
wcześniejsze edycje programu ukończyło ponad 120 uczniów. Wielu z nich jest obecnie studentami
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Program „Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich” ma na celu zainteresowanie licealistów, głównie
maturzystów, problematyką konstytucyjną, w szczególności problematyką praw i wolności jednostki, a
także kształtowanie świadomości prawnej i obywatelskiej oraz zachęcenie do studiowania na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajęcia mają formę seminariów, warsztatów oraz dyskusji z zaproszonymi
gośćmi. W tej edycji odbywały się raz w tygodniu w pomieszczeniach Wydziału Prawa i Administracji UJ,
a wraz z wprowadzeniem obostrzeń sanitarnych w 2021 r. online. W formie online przeprowadzono
również egzamin końcowy. Całość koordynowała dr hab. Monika Florczak-Wątor.

Sprawozdanie sporządził: Karol Pawłowski - Wiceprezes Stowarzyszenia
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