VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI RMŽK ZA ROK 2002
1. Vyhodnotenie cieľov:
2.
a) zmapovanie detských a mládeţníckych organizácií v regióne a nadviazanie
spolupráce
Tento cieľ bol do značnej miery naplnený. Detské a mládeţnícke organizácie sme
podľa dostupných moţnosti zmapovali, no ešte sa nám nepodarilo so všetkými nadviazať
spoluprácu. Počas roka sa členská a pozorovateľská základňa rozrástla o 13 členských
organizácií a 2 pozorovateľské. Teda v súčasnosti ma RMZK 29 členských a 4
pozorovateľské organizácie. Ešte stále sú organizácie, ktoré je potrebné oslovovať
a nadväzovať s nimi spoluprácu. V súčasnosti sú ďalšie organizácie, ktoré prejavili
záujem stať sa členmi RMZK
b) rozvíjanie partnerstva so štátnou správou, samosprávou a orgánmi VUC
V tomto kroku máme dobrú spoluprácu s metodikom pre štátnu starostlivosť o mládeţ
pri Krajskom úrade v Ţiline a niektorými pracovníkmi na okresných úradoch. Predseda
cez KG3S je pravidelne prizývaní na zasadania komisie školstva, mládeţe a vzdelávania
zastupiteľstva Ţilinského samosprávneho kraja.
c) rozšírenie a stabilizovanie činnosti rady
Tento cieľ bol z väčšej časti naplnený. Činnosť bola rozšírená o servis organizáciám,
vzájomnú spoluprácu organizácií, školenia, otváranie sa zahraničiu a o propagáciu na
verejnosti. K stabilizovaniu Rady prispelo aj zriadenie sekretariátu.
d) prezentácia a medializácie rady
Cieľ bol doteraz z väčšej časti naplnený. V Prvej fáze sme vydali skladací leták
o RMZK. Mali sme niekoľko článkov a činnosti v regionálnych novinách. Vydali sme
hlavičkový papier a vizitky. Vytvorili sme
vlastnú www. stránku. Vydali sme
informačnú broţúru, informačné plagáty , kalendáre, vianočné pozdravy. Informačné
broţúry, kalendáre, pozdravy dostali nám dostupné mládeţnícke organizácie, okresné
úrady, krajský úrad, VUC.
e) napomáhanie pri vytváraní podmienok pre všestranný rozvoj detí a mládeţe
K napĺňaniu tohto cieľa viedli všetky predchádzajúce ciele.

Konkrétne projekty:
27. januára 2002 - Mládeţnícky festival v Ţiline, v Dome odborov
Jún- december 2002- Cesta k zahraničiu
Tento projekt bol priebeţný. Išlo v ňom o to, aby sme začali komunikovať a hľadať
partnerské organizácie v zahraničí, ktoré majú podobné zameranie ako mi. Prvá fáza bola
návšteva našej členky na konferencií v Luxembursku, odkiaľ si priniesla kontakty. Ďalej
v júni išlo o víkendové stretnutie s mladými z poľského Krakowa. V septembri išlo
o návštevu Dánska a v súčasnosti hľadáme kontakty v Čechách.V decembri týţdňový štúdijný
pobyt pobyt v Beneluxe.
Február- december 2002- Bude nás viac, išlo v ňom o rozšírenie našich radov
13.10. 2002 – Burza nápadov detských a mládeţníckych organizácii
Medializácia a propagácia
Tento projekt sa napĺňal postupne. Najskôr sa vydal skladací leták o RMZK s logom .
Potom sa pracovalo priebeţne na vytvorení www. stránky, hlavičkovom papieri, vizitkách,

informovanosti v regionálnych novinách, vydanie informačnej broţúrky o Rade a jej
členských organizáciách a na informačnom plagáte Rady, plagáty, kalendáre, pozdravy
November 2002- Školenia
V projekte, ktoré sa uskutočnia ide o školenie o Smernici MŠSR o financovaní
Celkové hodnotenie:
Projekt Rady mládeţe Ţilinského kraja ako celok hodnotím veľmi pozitívne.
Postavenie RMZK v regióne rastie aj vo vzťahu k detským a mládeţníckym organizáciám ale
aj vo vzťahu k štátnym a samosprávnym orgánom. Sme vnímaný v spoločenskom
regionálnom ţivote a dosť akceptovaný. Ešte stále je potreba prebúdzať aj členské organizácie
k plnej účasti na činnosti, prebúdzať aj niektorých členov predsedníctva. Hľadať nove
spôsoby kvalitnejšej práce pre organizácie.
Veľkým prínosom k napĺňaniu činnosti bol osobnostný charakter jednotlivcov, ktorí pracujú
v RMZK.
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