Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva RMŽK

Termín: 15.10.2021
Miesto: zasadačka RMŽK, Žilina
Prítomní: Martin Šturek, Darina Čierniková, Marek Bajči
On line: Miloš Ďuratný, Lukáš Švaňa
kontrolná komisia: Jana Jancová
Ospravedlnená: Karin Grobarčíková
1, Privítanie
Martin Šturek, predseda otvoril rokovanie. V úvode poďakoval za prítomnosť na zasadnutí.
2, Kontrola plnenia uznesení a úloh z predchádzajúceho zasadnutia
Vytvorenie platformy - klubu RMŽK
Vytvorila sa tabuľka. Zoznam je prázdny. Prvé online stretnutie nebolo realizované.
Úloha: Vytvoriť zoznam osôb. Koordinovať súvisiace aktivity.
Termín: 22.10.2021 poslanie tabuľky na vyplnenie
Zodpovedný: Miloš Ďuratný

Zapracovanie etického kódexu členov predsedníctva do internej smernice
Návrh doplnenia internej smernice nebol pripravený.
Úloha: Vypracovať návrh doplnenia internej smernice
Termín: 22.10.2021
Zodpovedný: Martin Šturek

3, Výzva pracovníkov KPR k členom predsedníctva
Darina Čierniková prezentovala výzvu k členom predsedníctva k aktívnejšiemu záujmu o aktivity a
pracovníkov KPR.
Členovia predsedníctva výzvu prijali s porozumením.

4, Oslava 20 rokov RMŽK
Darina Čierniková prezentovala myšlienku realizácie oslavy 20. výročia založenia RMŽK.
Predbežný termín: medzi sviatkami (bude záležať od protiepidemických opatrení)
Pri tejto príležitosti môže byť bližšie predstavená myšlienka platformy - Klubu RMŽK.

5, Aktuálne informácie z KPR
Riaditeľka KPR informovala o aktuálnych aktivitách v realizovaných projektoch
-HLAS 2021, YC2, OW, YLIAP,

-Všetky členské organizácie uhradili členské. Na základe vyplnenia vyhlásenia o členstve im boli
poslané potvrdenia o členstve / okrem RAMka, Klin, ktorá zatiaľ neposlala vyhlásenie o členstve.
Ostatné informácie sú v zdieľanom google kalendári.

6, Rôzne
Oceňovanie aktívneho občianstva a ľudskosti 2021
Ak nebude môcť byť realizované fyzické vyhlásenie ocenení, Darina Čierniková navrhuje doručovanie
ocenení inou formou ako je pošta, napríklad fyzicky, rozvoz.
Martin osloví ľudí a vytvorí hodnotiacu komisiu. Hodnotenie prebehne od 9.11. do 15.11.2021
Ďalšie otvorené témy, ktorým je potrebné venovať sa v najbližšom období
-Dokončenie strategického plánu
-Publicita k databáze mladi.rmzk.sk
-Registrácia v programoch pre mládež na ďalšie roky
-chýba nám grafik /kalendár/
-Výzva na predkladanie v programe programe Erasmus+ K2. Téma” Virtuálna realita v neformálnom
vzdelávaní

7, Záver
Predseda poďakoval predsedníctvu za aktívnu účasť a požiadal ich o ďalšiu spoluprácu.
Najbližšie predsedníctvo sa uskutočné 16.11.2021 v Terchovej

Zapísala: Darina Čierniková
Overil: Martin Šturek

