Zápis zo 7.zasadnutia predsedníctva RMŽK
25.2.2014, Žilina
Prítomní: Darina Čierniková, Mária Kullová, Jozef Korený, Dominik Harman, Ľuboš Dubovecký, Martin
Šturek
Neprítomný, ospravedlnený: Dean Reš
1. Pohľad späť
 Dynamika v KPR – dohody, systém práce, big porada
 Podaný projekt Hlas mladých
 Apriales nebude
 YELL pokračuje – Pod lampou, Školenie pre ZŠ
 Krtek v síti – predložená priebežná správa, Školenie dobrovoľníkov v Terchovej, Príprava
tábora v lete
 Hodnotenie VZ:
Plusy
Účasť
Zapojenie členov predsedníctva do prípravy a priebehu VZ
Oblasti pre zlepšenie
Nedostatok ľudí v 2.polovici
málo eRkárov (Jojo v lete prezistí). Šanca – v rámci Podpory – vytváranie partnerstiev
– motivovanie organizácií k spolupráci s RMŽK.
Otázka: Čo spraviť, aby nebol problém s uznášaniaschopnosťou? Poslať ďakovaný list
tým, čo boli na VZ (KPR – do 7.3.2014)
Neaktuálne kontakty pri oslovovaní – nebol zodpovedný človek za ŽŠR
Dať pred VZ info o nomináciách.
Plán na ďalší rok – konkrétnejší.
2. Komunikácia RMŽK s členskými organizáciami
Jozef Korený prezentoval výstupy z pracovných skupín z VZ na tému komunikácia členských
organizácií s RMŽK:
o Viac stretnutí, osobné stretnutia (okrúhle stoly v regiónoch)
o info o pripravovaných akciách (do infolistu, na webovú stránku dať kompletný
kalendár)
o Vytvoriť náplň práce pre PR manažéra (Martin a Darinka, do 7.3.2014)
o Využívať facebook – poslať info pri spustení nového webu. Po akciách poslať
pozvánku účastníkom. Využívať udalosť na FB.
o Pri e-mailoch stanoviť deadline pre odpoveď a vysvetliť dôležitosť odpovede
(stručne)
o Aktualizácia databázy 1x alebo 2x za rok.
o Pre nových predsedov ŽŠR poslať uvítací e-mail.
3. Spolupráca / partnerstvo s VÚC
 Plán na dosiahnutie partnerstva – stanovenie míľnikov, termínov a zodpovedností
o Účasť na Konferencii o mládeži
o Pripraviť návrh spolupráce
o Stretnutia v rámci Bambiriády
o Zástupca v Komisii školstva a športu
o Účasť mladých ľudí na zasadnutiach

o

Obsahom partnerstva – napr. aj uverejňovanie správ na webe ŽSK

4. Spolupráca s Národným výborom Kampane No hate
Po diskusii ohľadne zapojenia do aktivity na Žilinskej univerzite (propagácia kampane na
futbalovom turnaji) sa Predsedníctvo uznieslo na zapojení RMŽK do aktivity, len v prípade
úspešného oslovenia dobrovoľníkov a zabezpečenia organizačnej stránky na aktivite.
Predsedníctvo si zároveň uvedomuje riziko nedostatočného záujmu vyškolených školiteľov,
nakoľko väčšina z nich pôsobí mimo Žilinského kraja.
5. 72 hodín – 16.-18.5.2014
Martin Šturek prezentoval závery zo stretnutia so zástupcami RMS ohľadne 72 hodín.
Predsedníctvo odsúhlasilo podporu 72 hodín formou propagácie podujatia v Infoliste. RMŽK
v uvedenom termíne neplánuje žiadne podujatie.
6. Projekty + konferencie
Martin Šturek a Darina Čierniková stručne predstavili náplň pripravovaných projektov
 Hodina deťom, Intenda, MZV – uzávierka v týžndi 10.-15.3.2014
Martin Šturek
RMŽK sa v zúčastní v marci 2014 týchto konferencií:
 Erasmus+ - 4.3.2014 v Bratislave, Dean Reš
 KoM – 18.-19.3.2014 v Bratislave, Martin Šturek
7. Europe 3000: http://stageeurope3000.wix.com/europe3000
Na základe ponuky a informácií od Lucie Randovej predsedníctvo diskutovalo o možnej spolupráci
s Europe 3000, ktorá ponúka stáže v Taliansku pre žiakov hotelových akadémií (odbory: kuchár,
čašník, barman, recepčný). Predsedníctvo sa stotožnilo s názorom Ľuboša Duboveckého, ktorý
v spolupráci vidí príležitosť, ako rozvíjať aktivity podporujúce zamestnanosť a zamestnateľnosť
mladých ľudí. Zároveň Predsedníctvo nemá dostatok informácií pre definitívne rozhodnutie (Čo
konkrétne by spolupráca pre RMŽK znamenala?). Martin Šturek bol preto Predsedníctvom
poverený následnou komunikáciou s Luciou Randovou.
8. RMŽK v Google drive
Martin Šturek a Darina Čierniková stručne predstavili štruktúru a systém zdieľaných dokumentov
Kancelárie RMŽK prostredníctvom služby Google disk.
9. Systém práce v KPR
Darina Čierniková predstavila nový systém práce (plánovanie, vykazovanie) v KPR. Predsedníctvo
si uvedomuje dôležitosť motivácie a vzdelávania nových pracovníkov v KPR. V budúcnosti sa
uskutoční Big porada spoločne aj s členmi predsedníctva.
10. Zasadnutia predsedníctva v roku 2014
Predsedníctvo sa uznieslo na tom, že zasadnutie predsedníctva bude každý druhý mesiac.
V mesiaci, kedy nebude zasadnutie bude skype hovor.
Martin Šturek pripraví do 7.3.2014 tabuľku, v ktorej si členovia predsedníctva zvolia termíny
ďalších zasadnutí.
11. Stĺpčeky na zilinadnes.sk
Dominik Harman predstavil ponuku prispievania na portál zilinadnes.sk. Predsedníctvo sa uznieslo
na tom, že RMŽK zabezpečí článok (blog/stĺpček) na každý piatok. Prispievať budú členovia
predsedníctva. Uzávierka je vždy v štvrtok. Dominik Harman bol poverený zostavením tabuľky, kde
si členovia predsedníctva rozdelia jednotlivé termíny.

-----Témy na ďalšie zasadnutia predsedníctva
Spolupráca so zahraničím – vytváranie partnerstiev – Erasmus+
Komunikácia s ostatnými RMxK + AKRAM
Otázka: Robiť servis aj nečlenským organizáciám / ŽŠR
Vytváranie partnerstiev s inými organizáciami.
Zápis: Martin Šturek
Overenie: Jozef Korený

