Správa o činnosti RMŢK za rok 2003
a/ zhodnotenie plánu z posledného VZ
Plán zahŕňal nasledovné body:
1/ pokračovať v rozvíjaní práce regionálnej rady na území Ţilinského kraja so
samosprávnymi orgánmi.
-2/ rozširovať spoluprácu RMZK s jednotlivými okresnými orgánmi, ktoré sa zaoberajú
otázkou mladých a s niektorými obecnými a mestskými úradmi
3/ rozširovať spoluprácu s KG3S
4/ rozvíjať servisné sluţby členským a pozorovaľským organizáciám,
5/ podporovať ich spoluprácu, pomáhať im v propagácií
6/ uskutočňovať školenia podľa potrieb organizácií
7/ osloviť ďalšie detské a mládeţnícke organizácii, hlavne s miestnym charakterom
8/ rozvíjať medzinárodné vzťahy s podobnými regionálnymi organizáciami
9/ profesionalizovať činnosti na sekretariáte RMŢK a projektových manaţérov jednotlivých
projektov.
10/ rozširovať propagáciu a medializáciu činnosti RMŢK v povedomí širokej verejnosti

add.1
spolupráca s Krajským úradom, odborom školstva bola výborná: mesačné pracovné stretnutia
s metodikom pre štátnu starostlivosť o mládeţ, prijatie delegácie Bavorska, účasť na prijatí delegácie
Francúzka, podpora činnosti RMZK aj finančná z preventívnych aktivít, aktívna spolupráca na
projekte“ Prieskum mladých v kraji“
spolupráca so Ţilinským samosprávnym krajom v tomto roku sa podstatne zlepšila, hlavne
s odborom školstva: ich spoluúčasť na tvorbe dotazníka projektu “ Prieskum mladých v kraji“,
pozvanie a menovanie zástupcu RMŢK do komisie na schvaľovanie projektov „ Otvorená škola“,
spolupráca pri tvorbe koncepcie práce športu a mládeţe odboru školstva na ŢSK ( záujem
o organizovanie športových akcii v mládeţ. organizáciách), prijatie pozvania na Okrúhly stôl z NMS
na naše odporúčanie a pod.
mestský úrad Ţilina: - RMŢK sa zapojila do tvorby koncepcie Programu sociálneho rozvoja
mesta, prijatie francúzskej delegácie
add.2
Spolupráca s okresnými úradmi bola cez odbory mládeţe, ktoré mailovou formou dostavali informáciu
o školení „ Písanie projektov “.
S obecnými a mestskými úradmi sme v tomto roku prišli do konkrétneho kontaktu cez dotazník, na
ktorí odpovedalo 80 % starostov a primátorov.
Na všetky mestské a obecné úrady išli info plagáty projektu „ Týţdeň detských a mládeţníckych
organizácii“
add. 3
KG3S: - priama účasť zástupcu RMŢK na práci v oblasti mládeţe
- zúčastnili sme sa konferencie kG3S
- zúčastnili sme sa Stupavskej konferencie v Bratislave
add.4
-organizáciám boli poskytované príslušne informácie cez web, listom, niektoré cez telefón
add. 5
propagáciu sme robili cez články v regionálnej tlači na webe a cez plagát „ Tu sme“

add. 6
v tomto roku sa uskutočnilo jedno školenie : O projektovom manaţmente a písaní projektov
add 7
Oslovilo sa 125 organizácii v kraji cez projekt „Rozšírenie členskej základne“, kde RMŢK bola
predstavená a bola im ponúknutá moţnosť stať sa členom resp. pozorovateľom
add.8
-spolupráca s Radou mládeţe Horného Bavorska- išlo na našu návštevu v Nemecku v máji, potom
v 19.-22.6.2003 nás navštívil predseda BJR, 18.-19.8.2003 návšteva delegácie BJR,
- 7.-8.11.2003 návšteva zástupcov Francúzka
add 9
Profesionalizácia sa prejavila v tom, ţe od septembra na sekretariáte pracuje a ½ úväzok 1 človek a na
projektoch 6 projektových manaţérov
add 10
Kaţdý mesiac do regionálnej tlače bol ponúknutý článok o činnosti RMŹK. Boli potlačené trička,
tašky, perá. ( kalendáriky , vianočné pozdravy).

V duchu uznesenia o zaplatení členského poplatku na rok 2002, ktorý neuhradilo do
15.2.2003 ani po urgencii a s niektorými ani po osobnom rozhovore 5 organizácii, prestali
byť členmi a pozorovateľmi RMŢK.
V mesiacoch marec a apríl sa predsedníčka RMŢK zúčastňovala zasadaní komisie, ktorá
hodnotila ţiadosti miestnych organizácii na MŠ SR. Tu mala moţnosť získať skúsenosti
ako v praxi vyzerá „ napĺňanie“ Smernice MŠ SR o finančnej podpore OZ detí a mládeţe.
Viaceré miestne organizácie z nášho kraja neboli podporené z rôznych príčin a niektoré
prešli „literou“ Smernice. Bola to vzácna skúsenosť hlavne v poznávaní práce organizácii.
V júni- júli prebehlo pripomienkovanie Smernice. V tomto roku sa plánovalo ju dosť
radikálne prepracovať. Pre miestne a regionálne OZ sa plánujú iné kritériá ako pre
celoslovenské organizácie aj iná zostava výberovej komisie. Podľa návrhu Regionálna rada
tu bude mať dosť dôleţité miesto. Toľko z informácií o priebehu pripomienkovania a tvorby
Smernice. RMŢK sa priamo zapojila do pripomienkovania Smernice a niektoré jej
pripomienky boli zapracované.
Začiatkom mája sa uskutočnila študijná cesta do Bavorska, kde našu radu zastupovali dve
členky predsedníctva. Poslaním cesty, bolo spoznať ako tu v Hornom Bavorsku pracuje
Krajský kruh mládeţe, podeliť sa s ich skúsenosťami, ktoré majú 50 ročnú históriu. Mali sme
tu moţnosť prezentovať aj RMŢK a organizácie, ktoré sú jej členom, ich prácu a pod.
V septembri by zástupcovia nemeckej strany mali navštíviť Slovensko a tieţ aj RMŢK.
V tom istom čase iní členovia predsedníctva sa intenzívne zapojili do práce na podujatí „
Fórum mladých – Svetlík 2003“, ktorí sme spoluorganizovali so ZKSM- v Ţiline. Cieľom
podujatia bolo stretnutie animátorov kresťanských organizácii, ktorí sa podelili o svoje
skúsenosti z práce a tieţ sa zaoberali otázkou zapojenia sa mladých kresťanov do Referenda
o vstupe do EÚ. Pretoţe išlo o kresťanské zameranie programu, boli sme len
spoluorganizátormi. Našou úlohou bolo technické zabezpečenie akcie. Do náplne sme
zasadne nezasahovali. .
Na konci mája RMŢK predloţilo protestnú reakciu na broţúru „ Kam počas letných
prázdnin“, ktorú vydal Ústav informácií a prognóz školstva. V danej broţúre, ktorá bola
rozoslaná na všetky významne inštitúty ( MŠ SR, VUC, KU, OU, a pod.) je uvedené, čo
robia subjekty pracujúce s deťmi a mládeţou počas letných prázdnin. Ale práca detských
a mládeţníckych organizácií tu nie je zachytená. Len Centrá voľného času, pár ZŠ
a niekoľko OZ. Zdá sa nám to veľmi skresľujúce, lebo táto broţúra hovorí o tom, akoby

u nás nepracovali OZ pre deti a mládeţ. Pýtala som sa viacerých OZ, či dostali dotazníky
z OU a tvrdili, ţe nie. Tak sa nemohli zapojiť do informovanosti o letných akciách. Takého
situácie môţu mať negatívny dôsledok hlavne v oblasti financovanie.
RMŢK pred prázdninami chceli vydať info leták o letných akciách v našom kraji, ktoré
robia organizácie a rozposlať ho na inštitúcie, kam išla vyššie menovaná broţúra. Bohuţiaľ
iba dve organizácie reagovali na výzvu poslať podklady o akciách. Takţe potom sa daný
zámer neuskutočnil.
Pripomienkovali sme navrhovaný Zákon o štátnej správe, kde sme ţiadali, aby bolo
zapracované , ţe Rady mládeţe príslušného kraja bude partnerom príslušného krajského
úradu. Návrh nebol prijatý, lebo v legislatíve doteraz nebola zadefinovaná Rada kraja.
V septembri sa rozbehli projekty:
- „ Prieskum mladých v kraji“- cieľom bolo (je) zmapovať stav organizovanosti deti
a mládeţe, ich technické a iné vybavenie v jednotlivých obciach kraja. Na tomto projekte
spolupracujeme so Ţilinským samosprávnym krajom a Krajským úradom.
-„ Web- regzak.mladez.sk“ – ide o novú webovú stránku, ktorej cieľom bude podporiť info
o jednotlivých obecných zastupiteľstvách, mládeţníckych organizáciách a komunikáciu.
- „ Týţdeň detských a mládeţníckych organizácii“ cieľom projektu bolo zviditeľniť prácu
D a M organizácii a zvýrazniť , ţe sme tu a tu pracujeme pre rozvoj regionálnej spoločnosti.
Bude vytlačený plagát s touto tematikou a rozoslaní na organizácie a inštitúcie, do MHD a
pod. Budú informačné články do regionálnych novín a pod.
-„ Rozšírenie členskej základne“- 125 organizáciam bol poslaný info leták
- „Inovácia webu RMŢK“ – pre skvalitnenie a zlepšenie informovanosti
-„Propagácia a medializácia“- tvorba informačných materiálov
Predsedníctvo v tomto roku zasadalo 5 x . A kontrolná komisia 1 x
Záverečné hodnotenie:
Činnosť RMŢK sa v tomto roku veľmi rozšírila a bola časovo aj obsahovo náročná na
personál. Potrebou, ktorá sa javí- je funkčné predsedníctvo.

