RADA MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA
Zápisnica z 9. zasadnutia Predsedníctva RMŽK konaného 7.6.2018 v Žilina

Prítomní: Ing. Martin Šturek, Mgr. Karin Grobarčíková, Lukáš Švaňa, Marek Bajči, Ing.
Beáta Štureková
Ing. Darina Čierniková - ospravedlnená

Program:
1. Kontrola úloh
2. Aktuality: Web, Deň mladého farmára, Nadácia ŽSK, KA2, EVS, AKRAM
3. Patronáty

Ing. Martin Šturek privítal zúčastnených a začal 9. predsedníctvo

1. KONTROLA ÚLOH
Na základe kontroly plnenia úloh dohodnutých na 8. zasadnutí otvorené ostávajú tieto 2
úlohy:
Preveriť doplnenie stanov (Darinka, viď 8. zápisnica)
Skauti DK – preveriť členstvo (viď 8. zápisnica)

2. AKTUALITY
a) Web – info k novej webovej stránke, popis, informácie o zmenách
b) Deň mladého farmára – popis verejného podujatia v Oravskej Polhore, ktoré sa konalo 3.
júna 2018. Martin: Bude sa robiť partnerská zmluva so Združením mladých farmárov.
c) Nadácia Žilinského samosprávneho kraja – info o nominácii Dariny Čiernikovej.
Zastupiteľstvo ŽSK zvolilo iných členov Správnej rady.
d) Projekt KA2 – je spustený dotazník, do konca júna je potrebné nazbierať odpovede
a v priebehu prázdnin sa budú vyhodnocovať.
Projekt EVS – pripravuje sa víkendové školenie.
e) AKRAM – popis situácie s podanými projektami.
f) Hlas – info zo zasadnutia riadiaceho výboru a o povinných aktivitách. Špeciálna úloha
RMŽK: Bez nenávisti na internete – udržateľnosť webovej stránky (Rada mládeže
Žilinského kraja)

3. PATRONÁTY
Členovia predsedníctva si rozdelili patronáty nad plánovanými aktivitami:
KA2 – spolupráca s RADAMOK, téma: motivácia mladých ľudí, je to dlhodobý projekt.
Marek Bajči

EVS – tvorba koncepcií na miestnej úrovni, spolupráca s obcami, stretnutia s ľuďmi, vznik
rád mládeže. Martin
ŽŠR- Bodka za školským rokom. Marek a Lukáš
ŽŠR – Olympiáda ŽŠR. Karin a Lukáš
ŽSR – školenie členov. Karin
ŽSR – stretnutie koordinátorov. Karin
Oceňovanie aktívneho občianstva ľudskosti – niekedy v decembri, je to pre verejnosť,
Všetci
RMŽK – členstvo – (napr. Bytča, Turčianske Teplice). Martin
Mládežnícke noviny - Marek
Web-mladibeznenavisti.sk - Lukáš a Marek
Koncepcia práce s mládežou v Žilinskom kraji - Martin
Výročná správa - Bea
Komunálne voľby 2018 - Bea
Úlohy a námety do ďalšieho zasadnutia:
Martin – prezentácia z valného + výročná správa – poslať Bei
Noví členovia – Zázrivský aktívny spolok (ZAS), Hasiči
Najbližšie stretnutie – skype (28. júna 2018 – predsedníctvo ) o 20.30 h
Zapísala: Beáta Štureková
Overil: Martin Šturek

