
23. Valné zhromaţdenie

Rady mládeţe Ţilinského

kraja

8. máj 2021

17:00 online formou



- Youth Council Yet Coming ( 06/2020-
04/2022, Erasmus + , program K2)
- 1. nadnárodné stretnutie projektových 
tímov, ( Partneri: RMŢK, ŢSK, Petrklíč(CZ),   
Fundacja Civis Polonus (PL)
- pravidelné týţdňové online pracovné 
stretnutia projektových tímov
-Tvorba Štúdie o Radách mládeţe obci a 
mládeţníckych parlamentoch ( prieskum
stavu : pohľad mladých ľudí, koordinátorov, 
politikov, focusové stretnutia)
- Tvorba kompetenčného profilu člena rady 
mládeţe obce a mládeţníckeho parlamentu 
a vzdelávacích modulov pre pracovníkov s 
touto cieľovou skupinou.

…aby hlas 

mladých bolo 

počuť



- Motivation and Youth Do an
Innovation ( 02/2018-01/2021, 
Erasmus +, program K2)
- Partneri RMŢK a RADAMOK (CZ)
- Tvorba Vzdelávacieho modulu pre 
pracovníkov s mládeţou- motivácia
mladých k dobrovoľníctvu
- Správa o potrebách a motivačných
faktorov mladých ľudí
- Kompetenčný profil angaţovaného
mladého človeka
- Konferencia Motivácia Skok k záţitku
II- online
- Motivačné videá

…aby hlas 

mladých bolo 

počuť



- Termín: 05/2018-07/2020 v 12 obciach 
tvorba Koncepcie práce s mládeţou v obci, 
zaloţenie  obecnej rady mládeţe, 
memorandum o spolupráci subjektov obce.
- analýza zameraná na prácu s mládeţou a jej
participáciu na veciach verejných,
- koncepcia práce s mládeţou, 
- akčný plán aktivít
- vytvorenie obecných rád mládeţe,
- vytvorenie platformy spolupráce subjektov
venujúcich sa mládeţi v obciach
- Víkendový seminár pre nových členov
obecných rád mládeţe
- Kvalita práce mládeţníckych parlamentov a 
obecných rád mládeţe- prieskum

…aby hlas 

mladých bolo 

počuť



- Workshop pre koordinátorov ţiackych
školských rád
- Školenie ţiackych školských rád 
stredných škôl
- „Lektor vzdelávacích aktivít pre 
participáciu mládeţe“- akredirované
vzdelávanie
- Olympiáda ţiackych školských rád 2020-
vyhlásenie výzvy
- Desiata lídrov ŢŠR s RMŢK
-Vytvorenie Klubu členských ţiackych 
školských rád, online stretnutia
- spolupráca pri aktualizácií KSP pri ŢSK
-Ţiadosť o akreditované vzdelávanie 
„Líder ŢŠR“

…aby hlas 

mladých bolo 

počuť



- Oceňovanie za aktívne

občianstvo a ľudskosť 2020-

udelených 24 ocenené v 5 

kategóriach

…aby hlas 

mladých bolo 

počuť



- Infoseminár: ako zvýšiť úroveň
participácie s vyuţitím marketingu
- Podeľte sa so svojou skúsenosťou s 
Radou mládeţe Ţilinského kraja k 20. 
výročiu
-Spolupráca so Sekciou pre mládeţ 
ŢSK- tvorba koncepcie, rok 
dobrovoľníctva
-spolupráca s RMS na zbere názorov 
do Európskeho dialógu mladých
- Spolupráca s AKRAM
-ČO PONÚKA EURÓPSKA ÚNIA 
MLADÝM ĽUĎOM- video súťaţ

…aby hlas 

mladých bolo 

počuť


