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MESTSKÝ PARLAMENT MLADÝCH,
TURČIANSKE TEPLICE

Mesiac úcty
k starším

Spolu so seniormi z miestneho klubu dôchodcov sme dnes
11.10.2021, oslávili Mesiac úcty k starším. Pripravili sme si pre nich
vystúpenie mažoretiek v podaní Mišky a Beky, recitáciu z Maríny v
podaní Samka, spoločnými pesničkami a tancami, ku ktorým sa
pridali aj ďalší členovia MPM Lucka a Nikol. Seniori sa tiež zabavili
pri hre Bingo. Víťazi získali drobný darček. Nakoniec si všetci
prítomní odniesli darček, levanduľové vrecúško, ktorý sme im
vyrobili a s láskou odovzdali.
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Mesiac úcty k starším

SOŠ LESNÍCKA, TVRDOŠÍN
Žiaci našej školy navrhli aktivitu, učiteľom, ktorí u nás učili a
sú na zaslúžilom dôchodku, poslať pohľadnicu a učiteľov z
Tvrdošína osobne navštíviť. Spojili sme to aj z návštevou domu
seniorov. Chlapci navrhli výrobu varešiek, ktoré sme im
podarovali. Zástupcovia ŽŠR zobrali aj harmonikára z III.B
Jakuba, ktorý návštevy dôchodcov spríjemňoval hudbou na
heligónke. Milí naši seniori, ďakujeme Vám za všetko, ste pre
nás nenahraditeľným zdrojom poznania, tradície a ľudskosti.
Dovoľte nám aj touto cestou Vám – všetkým skôr narodeným
vyjadriť poďakovanie a úctu. Úctu, ktorá by mala byť
prirodzenou súčasťou nášho života. Mala by byť spontánna a
nenásilná. A predovšetkým by mala byť nepretržitá nielen v
októbri. Vy, si úctu zaslúžite najviac. Vekom ste nadobudli
rôzne životné skúsenosti a múdrosť, ktoré nám odovzdávate.
Venujete nám lásku, pochopenie a obetavosť. Zaslúžite si, aby
sa Vám všetko vrátilo v dvojnásobne štedrej miere.
Vyslovujeme Vám uznanie za Vašu celoživotnú prácu a za
hodnoty, ktoré ste svojou prácou vytvárali. Želáme si, aby Vás
vždy obklopovala veľká vďaka, citlivá pozornosť a obdiv zo
strany nás všetkých.
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SOŠ PODNIKANIA A SLUŽIEB,
NÁMESTOVO

Zbierka
trvanlivých
potravín
„Človek nikdy nebol bohatý tým, čo má, ale tým, čo dal." Josef
Poláček. Prvý novembrový týždeň sa na našej škole uskutočnila
zbierka trvanlivých potravín. Spolu sme sa podelili o 56,850 kg
potravín, ktoré sme darovali Komunitnému centru v Námestove a
Krízovému centru Dom charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli podeliť a pomôcť tým, ktorí
pomoc potrebujú.

Deň masiek - Fantasy mask

Dňa 26.10.2021 sa na našej škole uskutočnil Deň masiek - Fantasy
mask spojený so súťažou o najoriginálnejšie rúško. Organizátorom
bola Žiacka školská rada. Žiaci boli aktívni, mnohí z nich sa zapojili
do súťaže o atraktívne ceny. Ani pani riaditeľka, pedagógovia a
ostatní zamestnanci školy nezostali bokom a pripravili si vtipné
rúška. Po celý deň vládla na škole príjemná atmosféra.

SOŠ DOPRAVNÁ, MARTIN
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GYMNÁZIUM
VEĽKÁ OKRUŽNÁ, ŽILINA

Poobedie dobrovoľníctva na
GVOZE!
Počasie nám nádherne vyšlo.
Usilovní žiaci sa popri pizzi a
teplom čaji aj zabavili, aj
skrášlili svoje školské
prostredie.
Ďakujeme všetkým
dobrovoľníkom a pedagógom,
ktorí sa zúčastnili, a dúfame,
že sa uvidíme aj nabudúce!

Deň masiek
Boo! Koniec októbra na GVOZE značí aj (ne)tradičný Deň Masiek.
Fantázií sa medze nekládli a žiaci si deň užili v kreatívnych
kostýmoch. Atmosféru doplnila krásna a aj strašidelná výzdoba
našich priestorov. Ďakujeme všetkým, čo pomohli s výzdobou a
prípravou tohto dňa, a tešíme sa na budúci rok!

Rada mládeže Žilinského kraja
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Piškvorkový turnaj
Dňa 8.10.2021 členovia ŽŠR zorganizovali pre našich žiakov
6. ročník školského piškvorkového turnaja, ktorého sa zúčastnilo
32 súťažiacich. Pokračovaním školského piškvoriek sú dve oblastné
online kolá, do ktorých sa prebojovalo 15 žiakov. Verím v zdarný
priebeh celej súťaže a chcem zároveň poďakovať členom ŽŠR za
zvládnutie rýchlej prípravy, organizácie turnaja a žiakom za
disciplinovanosť a fair play hru.

OBCHODNÁ AKADÉMIA, ČADCA

„Pani Jeseň“
na zdravotke
SZŠ L. MIKULÁŠ
Do súťaže sa zapojili prvé a druhé ročníky. A veru ani učiteľom
nechýbala tvorivosť pri skrášľovaní kabinetov, či chodieb školy.
Dňa 27. 10. 2021 prešla hodnotiaca komisia, tvorená učiteľmi i
žiakmi, jednotlivými triedami a vyhodnotila jesennú výzdobu
tried. Všetky zúčastnené triedy sa snažili vyzdobiť svoje triedy
čo najkrajšie a ich snaha potešila všetkých, ktorí v triedach učili.
Víťazom sa však mohla stať len jedna trieda a tou bola II.ZuA.
Odmenou im bola torta a diplom. Ostatné triedy boli odmenené
pochvalou a cukríkmi. Ďakujeme Občianskemu združeniu SZŠ za
finančnú pomoc. Ďakujeme všetkým, ktorí vyzdobili našu školu
jesennými farbami, a tým potešili myseľ, povzbudili náladu a
pripomenuli i vďačnosť za zemské dary.
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SOŠ PODNIKANIA A SLUŽIEB,
NÁMESTOVO

Aj tento rok sme sa zapojili
do celoslovenskej zbierky
Koľko lásky sa zmestí do
krabice od topánok. Spolu
sme naplnili 17 krabíc plných
láskavých darčekov určených
pre seniorov v Námestove.

,,Koľko lásky sa zmestí
do krabiceod topánok,,
Aj tento rok členovia ŽŠR a
žiaci našej školy sa zapojili
do celoslovenskej zbierky.
Osobne
sme
odovzdali
vianočné krabice naplnené
láskou pre seniorov a
seniorky DSS Jesienka v
Bytči. Srdečná vďaka tým,
ktorí prispeli.

SOŠ POĽNOHOSPODÁRSTVA
A SLUŽIEB NA VIDIEKU, ŽILINA

Rada mládeže Žilinského kraja
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Sviečka za nenarodené deti
Na našej škole sa 26. októbra
2021 konala zbierka v rámci
projektu Fóra života –
SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI.
Každý rok si 2. novembra
spomíname na všetky deti,
ktoré sa nemohli narodiť.
Žiačky pripravili na prízemí
„kútik“, pri ktorom si všetci
mohli
spomenúť
na
nenarodené deti a vytvorila sa
tak
autentická
atmosféra
kampane.

V rozhlase odznela nielen
krátka informácia o priebehu
kampane, ale aj krásna
uspávanka
nenarodeného
dieťaťa. Vďaka vašej pomoci
sme spolu vyzbierali 65 €,
ktoré sme poslali na účet Fóra
života, čím pomôžeme hlavne
rodinám, ktoré to najviac
potrebujú
a
podporíme
projekty na ochranu života a
zdravia. Ďakujeme všetkým,
ktorí kampaň podporili.

SOŠ podnikania a služieb,
Námestovo
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Blížia sa Vianoce
SOŠ polytechnická,
Liptovský Mikuláš
Aj na našej škole sa už chystáme na
Vianočné sviatky. Chodby školy
zdobia stromčeky s ozdobami, ktoré
vytvorili naši študenti na praxi.
Stromčeky
strážia
lyžiarkovia,
ktorých
vytvorili
naši
šikovní
študenti z krúžku kreativ.
K Vianociam však nepochybne patrí
aj Mikuláš, ktorý tento rok neobišiel
ani našu školu a spoločne s anjelom a
čertom nám doniesli nejaké chutné
maškrty pod zub.
Za Mikulášsky deň ďakujeme žiackej
školskej rade.

Vianočná pošta
Naši žiaci sa opäť zapojili do
Vianočnej pošty pre seniorov
a pripravili im s láskou niečo
pekné. Ďakujeme

SZŠ M. T. Schererovej,
Ružomberok
Rada mládeže Žilinského kraja
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STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA,
ŽILINA

Imatrikulácie
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Na našej škole uskutočnili IMATRIKULÁCIE,
ktorých organizáciu mali pevne vo svojich
rukách členovia ŽŠR. Sme bojovníci, ktorí
svoju bitku neprehrajú, práve naopak, my
vždy zvíťazíme. Áno, bitku sme vyhrali, ale
vojnu ešte nie. My sa však nevzdáme a
zodpovedným prístupom si zdravie chrániť
budeme. Jednotlivé úlohy boli vtipné a
zábavné, Nálada bola výborná. Záver bol
venovaný prečítaniu imatrikulačného
sľubu, ktorým sa budú naši prváci a
druháci riadiť po celé obdobie pôsobenia
na škole.

Rada mládeže Žilinského kraja
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Zbierka

Advetný kalendár inak
Od prvého decembra sa na našej nástenke v škole
každý deň otvára jedno okienko adventného
kalendára, v ktorom môžu naši žiaci, ale aj my
dospelí, nájsť inšpiráciu na daný deň. Prajeme si
pokojný advent, ktorý prinesie aj zastavenie, aj
premýšľanie, aj zážitok a uvedomenie, na čom
naozaj záleží.

Rada mládeže Žilinského kraja

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA,
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Dňa 3.12.2021 sme spolu s členmi žiackej rady,
odniesli
mikulášske
sladkosti
od
našich
zamestnancov a žiakov do Domu Charity sv. Kláry.
Privítala nás pani riaditeľka, sestra Júlia, ktorá
nám všetkým zo SZŠ prejavila vďaku, v mene
svojom aj svojich zverencov. Sladkostí sa
nazbieralo neúrekom. Časť sladkostí dostanú deti z
Charity na sv. Mikuláša v balíčkoch, časť im ostane
k štedrovečernému stolu. Zvyšok rozdajú tým
najchudobnejším z osád. Chcem ešte raz veľmi
pekne poďakovať tým, ktorí prispeli do zbierky.
Vďaka za vaše dobré srdcia!
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MLADIINFO DOLNÝ KUBÍN
Čo priviedlo na jeden októbrový týždeň skupinu mladých ľudí zo
Slovenska, Čiech, Maďarska, Talianska, Francúzska a Španielska
do nádherných hôr v severozápadnej časti Slovenska? Mali sme
úžasnú príležitosť zúčastniť sa mládežníckeho výmenného pobytu
a dozvedieť sa o dobrovoľníckych možnostiach v Ázii. Taktiež to
bolo zamerané na našu prípravu na dobrovoľnícku mobilitu v
rámci projektu Euroasia vol. II. Dúfame, že sa jedného dňa znovu
stretneme a že priateľstvá, ktoré vznikli tento týždeň, budú
dlhodobé. Pre každého, kto zvažuje, že by sa v budúcnosti pridal k
nám – neváhajte a spravte to.

Mládežnícka
výmena
Euroasia
Skutočná
pomoc
Dnes ďalší bicykel putoval na Kysuce. Bicykel opravil jeden z ocinov
z našich rodín, ktorí sa ocitol v ťažkej životnej situácii. Asistoval
mu pri tom chlapec z našich rodín, ktorý sa učí opravovať bicykle.
Bicykel dostal chlapec, ktorého mamina sa dostala do náročnej
životnej situácie. A nakoniec, bicykel dostal opravou nový život a
ušetril životné prostredie. Vďaka nášmu projekt Bicykel pre deti
tak jeden bicykel pomáha až štyrikrát.

OZ MISIA MLADÝCH,
TVRDOŠÍN
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VK RACHMANINKA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

ŠTVORKÁČI
NA PRVOM
TURNAJI
V nedeľu 10. októbra sa uskutočnilo v Žiline 1. kolo stretnutí v
štvorkovom volejbale mladších žiakov. Všetky naše družstvá prešli
generačnou výmenou, niektorí sa len s čarom volejbalu
zoznamujú.

Kolumbus

OZ V. I. A. C., TRSTENÁ
Úspešne sme odštartovali program Kolumbus pre študentov.
Zážitkový program Narnia sa stal vstupnou bránou do ročného
programu Kolumbus. Študenti strávili intenzívne štyri dni v
prostredí oravských hôr, v príbehu veľkého escape roomu, ktorý
ich voviedol do roka, ktorý si bude vyžadovať vytrvalosť, silné
podporné vzťahy a odhodlanosť pre osobnú zmenu.

Rada mládeže Žilinského kraja
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eRko HKSD

Detský čin
pomoci
Do kampane Detský čin pomoci
2021 sa zapojilo 40 detských
skupín a 5 školských zariadení.

BATERKA 21

Spolu sme sa stretli na
motivačno – formačno –
oddychové stretnutí pre
VOCov, členov územných
tímov a všetkých v službe
vedenia ďalších eRkárov.
Tento
rok
špeciálna
solárna
edícia
našej
BateRky!

MAXI stretko
V piatok sa stretli eRkári územia
Žiliny aby sa povzbudili v službe,
inšpirovali sa a duchovne
občerstvili.
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DOMKA NÁMESTOVO

Lietali aj
bez vetra

Rodinný výlet
na Pilsko
Nepriazeň počasia neodradila
päťdesiatku
účastníkov
rodinného výletu na Pilsko od
zdolania svojho cieľa. Hoci
počasie nebolo na turistiku
vhodné,
vykročili
sme
s
nádejou, že tam kdesi, hore na
Pilsku, to bude iné. Veru aj
bolo, poriadne veterno :-).
Hoci
mraky
boli
ťažké,
nespadli na nás žiadne kvapky.
Z Oravského Veselého nás
stúpala po malých skupinách
necelá tridsiatka nadšencov,
no na vrchole sme sa stretli s
rodinami, ktoré prišli od
Oravskej Polhory a Sihelného
a vytvorili spoločne nedeľné
spoločenstvo okolo jedného
oltára.

Hoci sa hovorí, že bez vetra
sa
lístok
nepohne,
o
šarkanoch
to
tentokrát
našťastie neplatilo. Každý
šarkan lietal toľko, koľko
jeho pilot vládal. Slnečné
počasie vytiahlo na lúku nad
Námestovom
viaceré
rodinky, aby po dvoch
rokoch
oprášili
svojich
drakov,
alebo
vyskúšali
nové. Z noviniek zaujala
najmä zelená zmija s 30m
chvostom - párkrát sa
podarilo celý chvost vyniesť
do vzduchu. Doma vyrobené
šarkany
tento
rok
absentovali, a preto sa
porota rozhodla výnimočne
neudeliť žiadne špeciálne
ceny, ale odmeniť všetky
deti. O rok sa stretáme pri
väčšom
vetre
a
bez
pandémie, pevne veríme :-)

Rada mládeže Žilinského kraja
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NODAM
Pekné počasie vylákalo deti z Klina, aby strávili spoločný čas pri
púšťaní šarkanov. Dobre sme sa bavili.

Šarkaniáda
v Kline

DOMKA
ŽILINA

Viacgeneračný
pingpongový turnaj
V nedeľu 14.11. o 14.30 sa uskutočnil už tradičný pingpongový
turnaj. Tohtoročnou novinkou bola kategória
,,rodinná
štvorhra”. Turnaja sa zúčastnilo viac ako 30 účastníkov, ktorí sa v
štyroch kategóriách “pobili” o poháre a medaile. Výhercov
potešili aj saleziánske šeky do “baru”. K dobrej atmosfére
prispelo aj občerstvenie v bare. Už teraz sa tešíme na ďalší
ročník. Podujatie organizovala začínajúca skupina budúcich
animátorov a konalo sa v rámci Roka dobrovoľníctva 21/22 v ŽSK.
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DOMKA LISKOVÁ

Športový deň
Počas jesenných prázdnin sme si pre deti pripravili športový deň.
Ranná hmla nás našťastie neodradila a tak sme súťažili v plnom
prúde. Na štyroch rôznych stanoviskách sme vykonávali štafetové
úlohy zamerané na rýchlosť, presnosť, spoluprácu a šikovnosť.

Futbalový turnaj
Tohtoročný futbalový turnaj sa kvôli momentálnej situácii
uskutočnil v trošku obmedzenom režime. Zúčastniť sa mohli len
deti do 12 rokov. Chlapci boli rozdelení do štyroch tímov. Popri
jednotlivých zápasoch mali aj sprievodné súťaže ( o najlepšieho
strelca a tímovú choreografiu) čo oživilo celú akciu. Zápasy boli
dynamické, našťastie bez zranenia. Počasie nám prialo a veríme že
chlapci si to užili.

Rada mládeže Žilinského kraja
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RADA MLÁDEŽE
ŽILINAKÉHO KRAJA

V Zábiedove mládež a vedenie
obce v spolupráci nezaháľajú
Takto sa napĺňa a implementuje plán z Koncepcie práce s
mládežou v obci. RMŽK je hrdá na to, že môže byť zapojená do
tohto procesu aj v tejto obci. ”V sobotu 2. októbra 2021 pripravilo
9 členov z Rady zábiedovskej mládeže (RZM) na miestnom
futbalovom ihrisku, predovšetkým pre deti a mládež, športové
popoludnie so začiatkom o 14:00 hodine. Účastníci, po registrácii,
museli zdolať šesť rôznych športových stanovíšť, pričom pri každej
disciplíne sa deťom meral a zapisoval čas a náročnosť stanovišťa
bola prispôsobovaná veku dieťaťa. Za zvládnutie všetkých
športových úloh bolo dieťa sladko odmenené. Jednotlivé časy boli
vyhodnotené a organizátori vyhlásili výsledky športových
disciplín: bronzovú medaily získal Jozef Kabáč, na druhom mieste
sa umiestnila Bernadeta Tomčíková, a zlatú medailu si domov
odniesla Vanesa Miklúšková. V priebehu popoludnia si deti
vypĺňali čas, súťažili i v preťahovaní lanom a rozvíjali pohybovú
aktivitu a tímovú spoluprácu s farebnou hrou „Padák“. O 15:00
hodine sa začal 1. ročník súťaže „Zábiedovská penalta“. Brankára
Ivana Valeka sa postupne pokúsilo zdolať až 30 súťažiacich.
Princíp hry spočíval v tom, že ak sa niekomu podarilo streliť gól,
nasledujúci strelec už streliť gól musel, inak zo súťaže vypadol.
Postupne vypadávajúci súťažiaci nakoniec sledovali súboj o prvé
miesto medzi Jozefom Kabáčom a Dávidom Chrenekom. Pohár sa
podarilo získať staršiemu a skúsenejšiemu Dávidovi Chrenekovi.
Po odovzdaní pohára a gratulácii víťazovi sa účastníci presunuli na
asfaltové ihrisko, kde sa pokračovalo volejbalom. Volejbalové
družstvá, vytvorené väčšinou už zo starších mládežníkov, sa na
ihrisku zdržali približne do 18-tej hodiny. Do príprav a organizácie
športového dňa sa tentokrát zapojili Chrenek Dávid, Kubíková
Sofia, Miklúšková Nikola, Tkáčová Dominika, Tomčík Daniel,
Tomčíková Alžbeta, Tomčíková Mária, Valek Šimon a Valeková
Radka. Občerstvenie a sladkosti zabezpečila Rada zábiedovskej
mládeže s prispením Rady mládeže Žilinského kraja a pohár s
medailami a vecnými odmenami víťazom venovala obec. “
napísalo vedenie obce o aktivite mladých ľudí.
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RADA ZÁBIEDOVSKEJ
MLÁDEŽE

V Podhradí mladí ľudia
s vedením obce ťahajú spolu
Keď mladí ľudia realizujú aktivity s podporou vedenia obce,
vždy to výborne dopadne. Kde dvaja “ťahajú” za jeden koniec
prináša to zážitok a radosť zo života.
Tak tomu boli aj v nedeľu 10.10.2021 v obci Podhradie, kde sa
deti zúčastnili aktivity, ktorá bola súčasťou plnenia akčného
plánu Koncepcie práce s mládežou v obci.
Tejto spolupráci fandíme a podporujeme ju. Pre RMŽK je
potešením byť súčasťou podpory tohto procesu spolupráce a
rozvoja komunitného života.
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Šarkaniáda môže byť
prostriedkom budovania
vzťahov v obci Ľubeľa
Podpora rozvoja aktivít mladých ľudí je jeden z bodov Koncepcie
práce s mládežou v obci Ľubeľa. A tak sa tomu stalo aj 9.10.2021
kedy Obecná rada mládeže s podporou vedenia obce
zorganizovala “Šarkaniádu”. Jedná z organizátoriek sa podelila:
“Vyšiel nám krásny, slnečný deň. Vietor sme síce nemali,ale ani
to nám nebránilo zdvihnúť naše šarkany a dotknúť sa neba.
Súťažilo sa v troch disciplínach: súťaž o najdlhší chvost, súťaž o
najkrajšie doma vyrobeného šarkana a súťaž o najvyššie
lietajúceho šarkana. Ceny boli veľmi pestré a deti potešili.
Čakalo ich veľa ďalších stanovísk, koláčiky z kaviarne Júlia a
tombola , ktorú si mohol každý kúpiť a ktorá bola veľmi bohatá.
Neskôr, ulice Ľubele zasiahla hudba pod zámerom sa vytancovať
a ukončiť náš úspešný deň. Ako mládež,sa chceme každému
poďakovať,kto prispel k tejto akcii pomocou a kto sa nej
zúčastnil. Na našu prvú akciu veríme,že sa to vydarilo a spoločne
urobíme ešte mnohé. “ Z RMŽK sa tešíme z ochoty mladých
rozvíjať život v obci a sme pripravený pokračovať v našej
podpore.

RADA MLÁDEŽE OBCE ĽUBEĽA
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OBECNÁ RADA MLÁDEŽE
ZUBROHLAVA

V Zubrohlave
idú do toho
mladí aj
vedenie obce
Mladí ľudia aj vedenie obce sa po čase pandemických opatrení
rozhodlo oprášiť Koncepcia práce s mládežou Zubrohlava, ktorej
súčasťou je aj akčný plán aktivít, ktorý rieši problémy
pomenované pred nejakým časom. Dňa 1.10.2021 sa stretli, aby si
dohodli postupy spolupráce a naplánovali aktivity do ktorých sa
chcú pustiť. Držíme im palce a radi ich budeme v tomto procese
sprevádzať.

Koordinátor
žiackej školskej rady je jej srdcom

Koordinátori a koordinátorky žiackych školských rád sa 15.-16.
novembra 2021 stretli na workshopovom stretnutí, ktoré bolo
zamerané na skvalitnenie činnosti žiackych školských rád
stredných škôl, na vedenie a komunikáciu s členmi ŽŠR, aká je
rola koordinátora v ŽŠR, motiváciu i prospešnosť ŽŠR pre školu i
zainteresovaných ľudí (žiakov, členov, koordinátorov a iných),
zdieľanie príkladov dobrej praxe a iné témy týkajúce sa činnosti a
práce koordinátora a koordinátorky. Účastníkom boli
predstavené aj ďalšie materiály, ktoré môžu podporiť ich činnosť.
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Hlas mladých
z Turca a Liptova

Žilinský samosprávny kraj pracuje na vízií a dobrom pláne
rozvoja do roku 2030 a chce poznať aj názory mladých ľudí.
Hraj za kraj .
Odpovede na otázku: „Aký kraj chcete v roku 2030?“, 25.
novembra 2021 hľadali mladí ľudia z regiónu Turiec a Liptov s
radou mládeže Žilinského kraja.
Výstupom mladých ľudí je:
- Kraj bez odpadu
- Kraj s možnosťou kvalitne sa vzdelávať aj inými ako tradičnými
formami
- Kraj bohatý na kultúru
- Kraj zdravých mladých ľudí.
- Kde mladí ľudia budú mať bývanie, prácu, rekreáciu.
Pracovné stretnutia sú realizované v spolupráci s odborom
regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja.

Hlas mladých z Oravy
Aký kraj v roku 2030 chcú mať mladí ľudia z regiónu Orava?
Kraj, kde si budú pomáhať navzájom mestá/obce/ regióny.
Kraj plný možností či pracovných, kultúrnych aj voľnočasových.
Kraj, ktorý bude technologicky vyspelý.
Kraj, kde sa nebude zabúdať na Oravu.
26. novembra 2021 sa streli mladí ľudia z oravského regiónu, aby
pomenovali oblasti, ktoré by nemali chýbať v novom dokumente
PHSR a veru mali dosť podnetných nápadov.
Stretnutie viedla Rada mládeže Žilinského kraja v rámci aktivít
kraja Hraj za kraj.
Pracovné stretnutie bolo realizované v spolupráci s odborom
regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja.
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Hlas mladých
z Horného Považia a Kysúc
Mladí ľudia z Horného Považia a Kysúc chcú mať v roku 2030
Žilinský kraj:
– moderný, prívetivý, otvorený novým možnostiam,
– dobre fungujúci naprieč všetkými rezortmi,
– aktuálny na dobu v ktorej existuje,
– plný možností pre mladých ľudí, aby tak rýchlo neupadli do
stereotypu,
– podporujúci aj oddych, ktorí nevedie ľudí k workoholizmu,
– kvalitný pre vzdelávanie mladých,
– ekologický a zelený.
29. novembra 2021 sa streli mladí ľudia z Žilina, Bytče, Čadca a
Kysuckého Nového Mesta, aby pomenovali oblasti, ktoré by
nemali chýbať v novom dokumente PHSR 2030 a veru mali dosť
podnetných nápadov.
Stretnutie viedla Rada mládeže Žilinského kraja v rámci aktivít
kraja Hraj za kraj.
Pracovné stretnutie bolo realizované v spolupráci s odborom
regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja.
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Podpora rád mladých
a mládežníckych parlamentov
Pozývame vás, aby ste sa zoznámili a využili osvedčené metodiky
školenia workshopov pre mladých ľudí pracujúcich v radách
mládeže a parlamentoch mládeže.
Túto príručku sme pripravili na základe potrieb mladých ľudí a
vedenie obcí a miest, kde sú rady mládeže a mládežnícke
parlamenty.

Príručka vznikla v medzinárodnej spolupráci partnerov Rady
mládeže Žilinského kraja, Žilinského samosprávneho kraja, českej
organizácie Petrklíč Help a poľskej Nadácia Civis Polonus, ktoré sa
venujú participácií mládeže a podpore rád mladých a
mládežníckych parlamentov.
Je súčasťou výstupov spoločného projektu: YC2 – Youth Councils
Yet Coming, ktorý sa realizuje vďaka podpore programu ERASMUS+
v rokoch 2020-2022.
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Zdravé názory
ako podpora participácie 1
Dňa 9. decembra 2021 sa v priestoroch Gymnázia V. Paulinyho
Tótha v Martine konal workshop „Zdravé názory ako podpora
participácie”. Cieľom bolo diskutovať so žiakmi o tom, aké sú
dôležité názory na tému konštruktívnej diskusie, ako prejaviť
svoje názory a pohľad na predmetnú vec. Kľúčové slová boli
právo, dva pohľady na tému, argument, ku ktorým prebehla
aktivita v dvoch skupinách žiakov. Počas diskusie žiaci spoločne
prišli k záveru, aké dôležité je viesť dialóg na túto tému, všetko
konzultovať a navzájom sa rešpektovať. Workshop bol
realizovaný v spolupráci s ICM Martin.

Zdravé názory
ako podpora participácie 2

Dňa 10. decembra 2021 sa v priestoroch Gymnázia V. Paulinyho
Tótha v Martine konal druhý workshop s názvom „Zdravé názory
ako podpora participácie”, ktorý bol zameraný na uplatňovanie
kritického myslenia v súvislosti s názormi na podporu
participácie. Cieľom bolo diskutovať aj o tom, aká je dôležitá
práca s informáciami – odhalenie možnej manipulácie a práca s
pojmami: „Kritické myslenie a narábanie s informáciami,
utváranie názorov a postojov a kontrola vlastného myslenia“.
Účastníci workshopu sa naučili odlíšiť pravdivé informácie od
skreslených alebo nepravdivých, a ktoré sú objektívne a overené.
Získané poznatky môžu využiť v aktívnom prístupe k podpore
participácie a účasti mladých ľudí na živote svojej obce.
Workshop bol realizovaný v spolupráci s ICM Martin.
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Aktívni mladí ľudia z okresu
Námestovo
Práca v RMŽK ukázala, že v okrese Námestovo v jej obciach
pracujú obetaví a aktívni mladí ľudia v rôznych neformálnych
zoskupeniach. Majú veľa krásnych aktivít a nápadov, ktoré
obohacujú celú komunitu obce.
ABY SA DOBRO ŠÍRILO ponúkame pre Vás zapojenie sa do
zoskupenia MLADIZNO.
Jeho cieľom bude zdieľať do dobré nápady príp. pomáhať si,
spolupracovať a pod.

Staňte sa členom
Klubu priateľov RMŽK
Rada mládeže Žilinského kraja v deň 20. výročia založenie
organizácie vytvorila KLUB PRIATEĽOV RMŽK pre osoby,
podporovateľov a sympatizantov, ktorým je misia, poslanie a
činnosť organizácie blízka.
Ponúkame každému, kto zažil činnosť, aktivity, vzdelávanie, iné
práce organizácie a chce byť ich podporovateľom akoukoľvek
formou je tu možnosť pre každého.
Členstvo je určené osobám pripadne tým zoskupeniam, ktoré
nemôžu v zmysle Stanov RMŽK byť oficiálnymi členmi RMŽK.
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Čaro Vianoc nech prenikne svet
Nech v tomto čase vianočných dní Vás radosť a zdravie naplní.
Nech nie vírus, ale láska sa šíri.
Nech sme stále k sebe milí
Nech v srdciach pokoj máme a Vianoce s nádejou prežívame.
Všetkým želá tím Rady mládeže Žilinského kraja.
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Nikdy sa
nevzdávaj !

Mládežnícke noviny sú podporené z dotačnej schémy Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 –
2021“,
ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
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