SPRÁVA O ČINNOSTI PREDSEDNÍCTVA RMŽK ZA ROK 2016

Valné zhromaždenie RMŽK
27.5.2017, Likavka
Predkladá: Ing. Martin Šturek, predseda
1. Členovia predsedníctva
V roku 2016 boli na Valnom zhromaždení na obdobie 2016-2019 zvolení títo členovia predsedníctva:
Martin Šturek - Predseda
Darina Čierniková – Riaditeľka KPR
Karin Grobarčíková
Lukáš Švaňa
Vladimír Dutka
Matúš Stas
Dean Reš
V priebehu roka 2016 sa svojho mandátu vzdal Dean Reš (06/2016) z pracovných dôvodov.
V roku 2017 sa svojho mandátu plánuje vzdať Matúš Stas kvôli štúdiu v zahraničí.
Z tohto dôvodu členovia predsedníctva odporúčajú delegátom Valného zhromaždenia prostredníctvom
doplnkových volieb zvoliť ďalšieho člena predsedníctva.
2. Zasadnutia
Po voľbách do predsedníctva predseda zrealizoval one-to-one osobné stretnutia s každým členom predsedníctva
za účelom výmeny očakávaní.
V priebehu mesiacov 03/2016-12/2016 sa predsedníctvo osobne stretlo 3 krát a 1 krát sa spojilo
prostredníctvom SKYPE-u:
15.03.2016 – 1. zasadnutie
19.04.2016 – SKYPE
14.06.2016 – 2. zasadnutie
19.08.2016 – 21.08.2016 – 3. zasadnutie
Augustové 2-dňové zasadnutie bolo zamerané na strategické plánovanie, výstupom ktorého bola prvá časť
strategického plánu.
20.10.2016- SKYPE
28.12.2016- Koncoročné zasadanie
3. Aktívna činnosť predsedníctva
S cieľom zistiť potreby členských organizácií bol v rámci prípravy Správy o mládeži v Žilinskom kraji do prieskumu
zaradený aj blok určený pre členov organizácií. Tieto výstupy sú tiež použité v strategickom pláne.
Členovia predsedníctva si rozdelili patronáty nad členskými organizáciami za účelom posilnenia kontaktu.
Členovia predsedníctva sa zúčastnili stretnutí s predstaviteľmi VÚC, zasadnutí komisií, pracovných skupín
a Asociácie krajských rád mládeže.

4. Finančného plánu organizácie
Predsedníctvo sa pravidelne zaoberalo aktualizáciou a dodržiavaním finančného plánu organizácie. Priebežne
boli vrátené pôžičky, ktoré vznikli pri projekte Krtek v síti a boli vytvorené nové pôžičky na prefinancovanie %
časti projektov Erasmus +, ktoré budú vrátené až v roku 2017, po kompletnej úhrade nákladov NA agentúry
Erasmus +.

5. Priority predsedníctva
Členovia predsedníctva sa vo svojom funkčnom období plánujú zamerať predovšetkým na tieto oblasti:




Rozvíjanie vzťahov s členskými organizáciami
Rozvíjanie vzťahov s VÚC
Výchova lídrov

