Zápisnica z 10. zasadnutia Predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja
Dátum a čas konania: 13. 09. 2014 o 9.00 h
Miesto konania: KPR, Žilina
Prítomní: Martin Šturek, Darina Čierniková, Jozef Korený, Mária Kullová, DeanReš, Ľuboš
Dubovecký
Neprítomný, neospravedlnený: Dominik Harman
PROGRAM
1. KPR – zlepšenie činnosti zamestnancov KPR
Darinka navrhla zapracovať do vzťahov so zamestnancami podmienku podávania
požadovaných výstupov. Nakoľko sa stáva, že hodiny sú vykázané, odpracované, ale
výstupy pre projektového partnera nemáme. Členovia predsedníctva navrhli doplniť
do nových dohôd:
Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne po odovzdaní výstupov v zmysle Prílohy
č. 1 v požadovanej kvalite a rozsahu.
Súčasťou nových dohôd sa stane príloha č.1, kde bude uvedená projektová matica
s požadovanými výstupmi (kvalita a čas).
Zapájať potenciálnych ľudí do prípravy projektov podľa tém.
Zaviesť pravidelné porady.
2. Hlas mladých
Martin predniesol plnenie cieľov nášho projektu cez Hlas mladých MŠVVaŠ SR.
Predsedníctvo sa uznieslo, že je potrebné zdokumentovať existujúce partnerstvá
- Záštita predsedu ŽSK – Bambiriáda, mladí bez nenávisti
- Členstvo v komisii prevencie pri OÚ Žilina
- Členstvo v koordinačnom výbore kampane bez nenávisti
- Spolupráca s organizátormi Bambiriády v mestách
- Spolupráca s členskými organizáciami formou členstva
- Spolupráca s firmami formou poďakovania
V rámci vytvorenia systému konzultácií zahrnúť aktivity Krídla pohybu (HD z NDS)
a dotazník v projekte Bez nenávisti.
V rámci Zviditeľňovania príkladnej spolupráce samosprávy s mládežou pripraviť
Oceňovanie dobrovoľníkov s vyvrcholením do marca 2015 (vypracovať štatút napr. podľa
Trnavy).
Zvýšiť poznatky mladých ľudí o aktívnom občianstve – Návrh vytvoriť inú Olympiádu
ŽŠR. Možnosť spojiť so stretnutím komisie ŠaŠ pri zastupiteľstve VÚC. Akcent má byť
na spoluprácu členov komisie a členov ŽŠR. Olympiádu pripraviť v spolupráci so SPŽK,
prípadne poveriť parlament organizovaním inej aktivity.
3. Komunálne voľby

Zriadiť podstránku na webe volby.rmzk.sk, kde by sme zbierali on-line odpovede od
kandidátov na poslancov v komunálnych voľbách – prečo idem kandidovať? Aký je môj
vzťah k mládeži? Pri kandidátoch uviesť Foto, popis kandidáta, odpovede a možnosť
pripojiť video-odpovede.
4. Aktuálne info od členov predsedníctva
Dean referoval stretnutie s ministrom v hoteli Bôrik, kde sme mali s Majkou Kullovou
prezentáciu RMŽK v rámci Národného výboru kampane NO HATE.
Na Krtka v sieti chýba ešte 20.000€.
Optimalizácia nákladov na nájomné v kancelárii pokračuje – Martin predložil návrh na
zníženie správcovi budovy.
AKRAMu prešli 2 projekty. Zatiaľ čakáme na podrobnejšie info, aby sme sa mohli
zapojiť.
5. Aktuálne info z KPR
Miro Podstavek, bývalý člen predsedníctva bude oslovení na vytvorenie kalendára 2015.
Dotazník „ Za jedno lano“ šíriť medzi mladými.
Na hlavnej stránke www.rmzk.sk by sa mali zobrazovať aktuálne veci z projektových
podstránok. Chyby (gramatické, štylistické) hlásiť neodkladne Peti Poklonovej.
Ostatné podnety sa z dôvodu nedostatku času nepreriešili.

V Žiline dňa 13. 09. 2014
Zapísal:

Jozef Korený

Overil:

Martin Šturek

