Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva RMŽK
Termín: 16.11.2021
Miesto: zasadačka RMŽK, Žilina
Prítomní: Martin Šturek, Darina Čierniková, Miloš Ďuratný
On-line: Karin Grobarčíková Marek Bajči
kontrolná komisia: Jana Jancová
Ospravedlnený: Lukáš Švaňa
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. Vytvorili sme
predbežný štatút klubu, ktorý predstavíme na stretnutí rodín. Vytvorí sa návrh formulára na online
prihlasovanie, kde budú body : kde si sa stretol/nestretol s RMŽK, prečo sa chceš stať členom,
kontakty, forma podpory /finančná, hmotná, zapojenie sa do aktivít, iné/
Úloha: Vytvoriť návrh online formulára
Termín: 18.11.2021 poslanie tabuľky na vyplnenie
Zodpovedný: Miloš Ďuratný
Zapracovanie etického kódexu členov predsedníctva do internej smernice
Martin Šturek pripravil návrh na doplnenie Internej smernice o úlohách a povinnostiach člena
Predsedníctva – bod 12.
V následnej diskusii boli navrhnuté na doplnenie ešte body 13 a 14.
Interná smernica je prílohou zápisnice.
Hlasovanie. ZA: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Doplnenie Internej smernice bolo schválené.
3. Pozvánka na Valné zhromaždenie RMS 26.11.2021
Martin Šturek predniesol návrh na podanie žiadosti o členstvo v RMS. Nakoľko sme pozorovateľom
v RMS a dostávame pravidelné informácie, ponuky, je možnosť stať sa riadnym členom.
Hlasovanie. ZA: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Všetci zúčastnení zahlasovali ZA a tak žiadosť predloží zástupca organizácie.
Darinka pripraví potrebné dokumenty a zašle ich zástupcovi.
Predsedníctvo delegovalo na Valné zhromaždenie RMS Mareka Bajčiho.
4. Oceňovanie aktívneho občianstva a ľudskosti 2021
-Prišlo 30 nominácií, z toho 4 nominanti už boli ocenení a 1 nominácia prišla na RMŽK, ale ako
organizátor Oceňovania nebudeme túto nomináciu vyhodnocovať.
-Po vyhlásení mimoriadnej situácie COVID-19 sa oceňovanie presúva niekedy na začiatok roka 2022.
Riadiť sa budeme podľa nariadený RÚVZ
-Hodnotiaca komisia už poslala nominácie

5. Publicita k databáze mladi.rmzk.sk
Predseda požiadal všetkých členov predsedníctva o propagáciu webovej platformy, kde sa môžu
organizácie zviditeľniť a dať tak o sebe vedieť. A navzájom sa sieťovať.
Úloha: osloviť, zaslať link, či pripomenúť sa
Zodpovední: všetci členovia predsedníctva
6. Aktuálne informácie z KPR
Riaditeľka KPR informovala o aktuálnych aktivitách v realizovaných projektoch
-HLAS 2021, YC2, OW, YLIAP,
- ORM RAMKA- Klin zatiaľ neposlala vyhlásenie o členstve
- predložili sme projekt v programe Erasmus+ KA2 - Virtuálna realita v neformálnom vzdelávaní
-riešime grafika s návrhom na kalendár
-IUVENTA sa zlučuje s inými organizáciami v pôsobnosti MINEDU
- navýšili rozpočet -oslovili sme ICM Martin, AMAVET a budeme spolupracovať
Ostatné informácie sú v zdieľanom google kalendári.
7. Rôzne
Dokončenie strategického plánu
Karin predbežne odprezentovala návrh strategického plánu, ktorí potom členovia predsedníctva
spolu dopĺňali a odsúhlasili.
Zodpovedný: Darina Čierniková a Karin Grobarčíková
Ďalšie otvorené témy, ktorým je potrebné venovať sa v najbližšom období
-Publicita k databáze mladi.rmzk.sk
-Registrácia v programoch pre mládež na ďalšie roky
-Poďakovanie za potvrdenie o členstve, na školách visia na nástenkách ŽŠR
-Festival ľudskosti – vytvoriť lokálny tím, predpokladaný termín presunutý po 04/2022
-Klub ŽŠR prišiel s myšlienkou, aby na začiatku roka si na škole vytvorili stôl/stánok a spolu
z drobnosťou/perom, na ktorej bude myšlienka a popriali tak šťastné vykročenie do Nového roka

8. Záver
Predseda poďakoval predsedníctvu za aktívnu účasť a požiadal ich o ďalšiu spoluprácu.
Najbližšie predsedníctvo sa uskutoční 07.01.2022 v Žiline

Zapísala: Darina Čierniková
Overil: Martin Šturek

