Zápisnica z 13. zasadnutia Predsedníctva Rady mládeže Žilinského

Dátum a čas konania: 06. 03. 2015 o 16.00 h
Miesto konania: KPR, Žilina (M.R. Štefánika 8390/13, prvé stretnutie v nových priestoroch)
Prítomní: Martin Šturek, Darina Čierniková, Jozef Korený, Mária Kullová, Ľuboš Dubovecký,
Dean Reš

PROGRAM
1. Zhodnotenie aktuálnej situácie
a. Predseda

Martin

Šturek

zhodnotil

presťahovanie

KPR

a

zhrnul

splnené/nesplnené úlohy členov predsedníctva.
ÚLOHA 13/01
Na najbližšom Valnom zhromaždení treba dať hlasovať o zmene sídla
organizácie a oznámiť zmenu adresy KPR.
Z: Martin Šturek, T: Valné zhromaždenie
b. Projekt HLAS mladých = zverejnenie výsledkov očakávame v priebehu marca,
Martin Šturek predstavil projekt podrobnejšie.
ÚLOHA 13/02
Pripraviť „jazykom mladých“ zhrnutie o Stratégii pre mládež 2020
Z: Mária Kullová, T: 22. 03. 2015
ÚLOHA 13/03
Pripraviť „jazykom mladých“ stručnú preznetáciu o projekte HLAS na
VZ.
Z: Martin Šturek, T: neurčené
ÚLOHA = Jozef Korený „jazykom mladých“ podávať správy zo zasadnutí.
c. Valné zhromaždenie musíme obohatiť zaujímavým workshopom, inými
aktivitami.
d. NÁPAD = zostaviť dokument „Správa RMŽK o práci s mládežou v Žilinskom
kraji“, (každé dva roky), ktorá bude prezentovaná – na Zastupiteľstve ŽSK i na
ďalších fórach. Dáta získavať aj na Valnom zhromaždení aj prostredníctvom
pripravovaného prieskumu v projekte Hlas mladých. K správe zahrnúť aj
aktuálne aktivity zamerané na zlepšovanie podmienok pre prácu s mládežou
(napr. webový portál: samospráva a mladí ľudia.)

ÚLOHA 13/04
Zostaviť Správu o práci s mládežou v Žilinskom kraji a výsledky
prezentovať na zasadnutí Zastupiteľstva ŽSK.
Z: Martin Šturek, T: v priebehu roka 2015
e. Web k voľbám (volby.rmzk.sk) – momentálne neaktuálny – treba stiahnuť
neaktuálne informácie (profily kandidátov v komunálnych voľbách).
ÚLOHA 13/05
Stiahnuť neaktuálne informácie z webu k voľbám. Stiahnuť aj interné
smernice RMŽK z webu. Uverejniť tlačivá žiadostí o členstvo v RMŽK.
Z: Darina Čierniková, T: 31.3.2015
f. SPAMY v emailoch, je potrebné zabezpečiť formu zverejnenia mailov na webe.
ÚLOHA 13/06
Kontaktovať Peťu, čo by sa dalo spraviť so spamom (veľkým počtom),
prepísať zverejnené maily cez zátvorku alebo inak.
Z: Darina Čierniková, T: 31.3.2015
2. Predsedníctvo SR a projekt Za jedno lano
a. Darina Čierniková informuje predsedníctvo o stretnutí Národnej pracovnej
skupiny k Predsedníctvu SR na IUVENTE. Slovensko je v skupine
s Holandskom a Maltou. Téma Slovenska je „Podpora talentu“. Bude sa
pripravovať Európska konferencia mládeže (2016).
b. Martin Šturek informuje o situácii v AKRAME, o stretnutiach ktoré prebehli.
ÚLOHA 13/07
Pracovať na návrhu okrúhlych stolov „Za jedno lano“, v apríli
Ružomberok, jún Žilina, ambasádor na oboch stretnutiach bude Mária
Kullová, financovanie aktivít bude podľa vopred dohodnutých podmienok
s AKRAMOM..
POSTUP = v nedeľu 08.03. 2015 Ľuboš Dubovecký a Majka Kullová
pripravia návrh. Martin dostane návrh a pošle ho Tiborovi Irovi s odkazom,
že Mária Kullová komunikuje s Luciou (ZIPCEM).
Z: Mária Kullová, Ľuboš Dubovecký, Martin Šturek T: 10.3.2015
3. Projekt 1000 mil pro jeden cíl p
a. Projekt predstavila Darina Čierniková, je potrebné premýšľať nad jednotlivými
aktivitami, prezentovať ideu na Valnom zhromaždení.

4. Informácie z KPR
a. Darina Čierniková upozornila na problém prezentácie a vnímania RMŽK. Pri
realizácii aktivít RMŽK je potrebné vystupovať ako zástupca RMŽK, nie ako
zástupca členskej organizácie. V zmysle internej smernice treba nosiť tričká
a prezentovať pri týchto aktivitách vždy zásadne RMŽK – jasne a zrozumiteľne.
b. Pokračujú školenia „Bez nenávisti“. Na Strednom Slovensku je veľký záujem
o školenia a školenia tu prebiehajú podľa plánu. Na Východnom a Západnom
Slovensku je zrealizovaných málo školení.
ÚLOHA 13/08
Kontaktovať a vyzvať koordinátorky v regiónoch Východ a Západ, aby
vypracovali plán školení do stanoveného termínu. Pokiaľ plán nedodajú,
alebo ho nebudú schopné naplniť, chýbajúce školenia zrealizujeme na
Strednom Slovensku.
Z: Darina Čierniková T: 10.3.2015

V Žiline dňa 06. 03. 2015

Zapísala: Mária Kullová
Overil: Martin Šturek

