RADA MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA
Zápisnica
zo zasadnutia predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja
konaného dňa 28.6.2017
Prítomní: Martin Šturek, Marek Bajči, Vladimír Dutka, Darina Čierniková, Lukáš Švaňa
Ospravedlnení: Karin Grobarčíková, Matúš Stas
Zhodnotenie uplynulého Valného zhromaždenia
-

Ľudia odchádzali v priebehu podujatia
Pre žiakov – členov ŽŠR bola sobota menej atraktívna ako vyučovací deň
Do budúcnosti – VZ organizovať ako súčasť nejakej akcie – mládežníckou formou

Informácia o rokovaní s Jarom Timkom z DofE – otázka možnej spolupráce. Organizácia je na Slovensku
pomerne nová. Chceli by nadviazať kontakt so školami, spoluprácu si predstavujú vo forme
sprostredkovania kontaktu. RMŽK by získalo – posilnenie neformálneho vzdelávania na školách, prísľub
DofE pre zabezpečenie workshopu/prednášky pri organizovaných podujatiach.
Záver – kontakty nemôžeme posielať. Môžeme odporučiť členom ŽŠR pri vhodnej príležitosti. Pri
organizovaní školení pre ŽŠR vieme vytvoriť priestor na prezentáciu DofE. Prípadne program môžeme
vyskúšať v rámci RMŽK.
Informácia o príprave projektov – v priebehu prázdnin RMŽK plánuje podať 3 projekty v rámci Komunity
2, OP Efektívna Verejná správa, Predĺženie akreditácie na Školenie školiteľov pre participáciu mládeže.
Zhodnotenie aktivity „Inzerát“ z VZ RMŽK
Vladko Dutka odprezentoval výstupy z aktivity Inzerát, ktorá bola súčasťou VZ.
1. Najdôležitejšie je, že či už organizácie alebo ŽSR, ktoré prišli na VZ sú aktívne a majú úprimnú snahu
robiť aktivity pre svojich členov, ale aj pre okolie.
2. Máme veľa šikovných ľudí, ktorí sú ochotní spolupracovať.
3. To, čo niekomu chýbalo a potreboval by v niečom pomôcť, to zase niekto druhý vie ponúknuť, napr.
niekto písal, že mu chýbajú nápady na akcie, niekto druhý zase napísal, že ich ponúka.
Pri organizáciách sa spomínali najčastejšie tieto problémy:
*time managment
*podpora a pomoc
*chýbajúci lídri
*otázka motivácie

*osobné stretnutia
*fundrasing
*vzdelávanie
*spolupráca pri akciách
Pri ŽSR to boli tieto podnety:
*stretká, vzťahy, komunikácia
*spolupráca a pomoc
*motivácia
*akcie mimo ŽSR
*chýbajúce ľudské zdroje
*nápady na akcie/podujatia
*sieťovanie
*spolupráca s učiteľmi a vedením školy - jeden človek doslova napísal, že hľadajú nové vedenie školy...
Na základe Vladkovho návrhu sa predsedníctvo uznieslo, že v bude v najbližšom období rozvíjať vzťahy
s členskými organizáciami. Projekt bol pracovne nazvaný PYRO (z lat. - zapáliť).
Najbližšie zasadnutie bude koncom augusta. Dovtedy je úlohou členov predsedníctva vytipovať ľudí –
nadšencov, ktorých by sme mohli viac zapojiť do činnosti RMŽK a aj do stretnutí s členskými
organizáciami. Vytvoriť ich zoznam a v priebehu prázdnin sa neformálne s nimi spojiť a podiskutovať
o možnej spolupráci.

