
X. Valné zhromaţdenie RMŢK

rok 2007



Vyhodnotenie činnosti 
za

rok 2006

Činnosť RMŢK vychádzala

a)  z Akčného plánu politiky mládeţe 

na rok 2007 zameraných na ţivot v Ţilinskom regióne

a/  Advokačné aktivity

b/ Prezentačné aktivity

c/ Servisné,informačné, poradenské a vzdelávacie aktivity

d/ Fundraisingové a projektové aktivity



b)  z medzisektorovej spolupráce 

nevyhnutnej pre  vytvorenie 

kvalitného prostredia 

pre mladého človeka

Podnikateľský      

sektor

Mimovládny 

sektor

( RMŢK, 

organizácie)

Verejný sektor: 

a) štátna správa 

b) samospráva



Cieľom je zastupovať oprávnené záujmy detí a mládeţe a pomáhať tak  

pri vytváraní podmienok pre všestranný rozvoj detí a mládeţe po stránke 

telesnej, duševnej, duchovnej a sociálnej na území Ţilinského kraja.

Zastupovanie sa týka predovšetkým mladých ľudí v:

občianskom zdruţení alebo neziskovej organizácii, ktorá má vo svojej štruktúre detskú a mládeţnícku zloţku

neformálnom záujmovom zdruţení

organizácii pracujúcej s deťmi a mládeţou

Školskej, ţiackej alebo študentskej rade

študentskom parlamente miestnej rada mládeţe

organizácii zdravotne postihnutej mládeţedetskej a mládeţníckej organizácii



Oblasti pôsobenie RMŢK v roku 2007

• -zastupovať záujmy členov a pozorovateľov RMŢK

( mládeţníckych organizácií, ţiackych školských rád, 
mládeţníckych parlamentov, neformálnych skupín)

• - poskytovať pre členov a pozorovateľov poradenské, 
metodické a informačné sluţby,

• - rozvíjať neformálne a informálne vzdelávanie mladých ľudí a  
mládeţníckych pracovníkov,

• - podporovať skvalitnenie dobrovoľníctva mladých ľudí,

• - podporovať participáciu na ţivote škôl, obcí a miest mladých 
ľudí,

• - podporovať preventívne aktivity mladých ľudí a ľudské práva,

• - podporovať mládeţníckych lídrov,

• - podporovať témy bývania mladých ľudí a zamestnanosti 
mládeţe



Odovzdávanie certifikátov na Úrade ŢSK mladým lídrom 

19.1.2007



Metodicko- konzultačné stretnutie k pouţitiu dotácie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtu odboru detí a mládeţe MŠ SR  30.4.2007 



Bambiriáda 2007 17.-20.5.2007

http://www.rmzk.mladez.sk/tmp/bambiriada/photop.php?name=foto_205&path=302&folder=03


Bambiriáda 2007 17.-20.5.2007

http://www.rmzk.mladez.sk/tmp/bambiriada/photop.php?name=foto_2&path=302&folder=02
http://www.rmzk.mladez.sk/tmp/bambiriada/photop.php?name=foto_3&path=302&folder=02
http://www.rmzk.mladez.sk/tmp/bambiriada/photop.php?name=foto_8&path=302&folder=02
http://www.rmzk.mladez.sk/tmp/bambiriada/photop.php?name=foto_13&path=302&folder=02
http://www.rmzk.mladez.sk/tmp/bambiriada/photop.php?name=foto_2&path=302&folder=01
http://www.rmzk.mladez.sk/tmp/bambiriada/photop.php?name=foto_9&path=302&folder=01
http://www.rmzk.mladez.sk/tmp/bambiriada/photop.php?name=foto_27&path=302&folder=01
http://www.rmzk.mladez.sk/tmp/bambiriada/photop.php?name=foto_35&path=302&folder=01


Bambiriáda 2007 Námestovo, 

Martin

http://www.rmzk.mladez.sk/tmp/bambiriada/photop.php?name=foto_1&path=304&folder=01
http://www.rmzk.mladez.sk/tmp/bambiriada/photop.php?name=foto_9&path=304&folder=01
http://www.rmzk.mladez.sk/tmp/bambiriada/photop.php?name=foto_10&path=304&folder=01
http://www.rmzk.mladez.sk/tmp/bambiriada/photop.php?name=foto_12&path=304&folder=01
http://www.rmzk.mladez.sk/tmp/bambiriada/photop.php?name=foto_8&path=304&folder=01
http://www.rmzk.mladez.sk/tmp/bambiriada/photop.php?name=foto_7&path=304&folder=01


Bambiriáda na Morave, 

26. mája 2007



Stretnutie predsedov krajských rád mládeţe s vedením odboru detí a mládeţe 

MŠ SR, dňa 8.-9. júna 2007 v Trnave



Krajská konferencia ţiackych školských rád, 22.06.07



Tréningový kurz kreatívnej 

tvorivosti 6.-10.8.2007



Tréning trénerov pre predstaviteľov ţiackych školských rád, 

20.- 24.8.2007 Terchová 



Školenie koordinátorov ŢŠR 24-27.9.2007



Tvorivé dielne k Dobrému anjelovi 5.10.2007



Parlamenty

• Stretnutie so zástupcami 

mládeţníckych parlamentov 

12.10.2007 Ruţomberok



Dobrovoľníci sa zdokonaľovali 19.10.2007



Kaţdý iný, všetci rovní



Tvorivé dielne pre mladých ľudí rôznych vierovyznaní zo Ţiliny

20.10.2007



Školenie koordinátorov ŢŠR 29.-30.10.2007



Burza výrobkov dobrovoľníkov 4.11.2007



Školenie ŢŠR-ORAVA 5.-7.11.2007 



Pracovné rokovanie s MŠ SR 

10.11.1007 v Ţiline



Pracovné rokovanie o zaloţení Ţilinského 

mládeţníckeho parlamentu 15.11.2007 na MU v Ţiline



Školenie ŢŠR Turiec, Horné 

Povaţie 19.-21.11.2007



Mladý anjel pre Dobrého anjela

29.zbor skautov Ţilina, eRko Ruţomberok SZUŠ Prokofieva, 

Bratislava pracovisko Ţilina, DO Fénix, Domka Lisková,  Laura 

Námestovo, eRko Dolný Kubín, OZ Citrónky Jakubov,  o.z.Pangaea 

Nitra, eRko Liptov, Cestovná kancelária SLNIEČKO Trenčín.



Posedenie mladých ľudí s 

dôchodcami 2.12.2007



Školenie ŢŠR Liptov 

3.-5.-12. 2007



Deň venovaný deťom zo 

sociálneho prostredia 09.12.2007



Školenie ŢŠR Kysuce, Povaţie 

10.-12.12. 2007



RYŢA 



Vianoce pre všetkých


