Ponuka spolupráce na konzultáciach EDM
Rada mládeže Žilinského kraja ( RMŽK) je partnerom Rady mládeže Slovenska (RMS) v aktivitách
konzultácií Európskeho dialógu s mládežou ( ďalej len EDM).
Pre členské zoskupenia RMŽK ponuka nasledovnú možnosť aktivít s možným honorárom.
O čo ide?
Realizovať offline/online konzultácie- stretnutia . Na stretnutiach zistiť a zozbierali názory mladých
ľudí vo veku od 13 do 30 rokov na témy daného cyklu EDM a to Udržateľná zelená Európa
a Inkluzívne spoločnosti, ktoré budú za SK zaslané do Európskej komisie.
Termín realizácie konzultácií/ stretnutí bude od 8.6.2022 do 10.8.2022
Ako na to?
1. zúčastniť sa online školenia facilitátorov s RMŽK, ktoré bude 06. júna 2022 o 17:00h (link na Zoom
dostanú prihlásení). Tu si všetko podrobne prejdeme a vysvetlíme,
2. zorganizovať aspoň 1 konzultáciu s počtom 10-12 mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov,
V rámci inklúzie je dobre , kto môže zapojiť aj znevýhodnené a menšinové skupiny mladých ľudí (ŤZP,
rómska komunita, mladé mamičky, národnostné menšiny, vidiecku mládež, mladí nezamestnaní,
NEET, ...),
3. na každej zorganizovanej konzultácii zistiť od mladých ľudí ich názory na tému: Udržateľná zelená
Európa a Inkluzívne spoločnosti (scenár s otázkami vám dáme k dispozícii),
4. pred realizáciou konzultácie cez google formulár aspoň 5 dni pred realizáciou poslať info: termín
a odhadovaný počet účastníkov, meno konzultanta a pod.,
5. po offline stretnutí spísať názory účastníkov do SPRÁVY (vzor bude zaslaný po školení), spolu s
PREZEČKOU (alebo screenshot, v prípade, že sa aktivita uskutoční online) najneskôr do 1. týždňa
poslať na adresu: RMŽK ( Rada mládeže Žilinského kraja, M. R. Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina)
a aspoň 1-2 fotografie poslať na mail: darina.ciernikova@rmzk.sk. Po online stretnutí Poslať správu a
namiesto prezenčky poslať tzv. digitálny imprint (screenshot), kde bude jasné koľko bolo účastníkov.
Honorár
Musí byť zorganizovaná najmenej 1 konzultácia/ stretnutie (10-12 účastníkov mimo facilitátora). Za
každého odkonzultovaného mladého človeka vo veku 13-30 rokov je 10,00 eur. Honorár bude
vyplatený buď na organizáciu cez zmluvu alebo s osobami cez príkaznú zmluvu do 15.9.2022
Viac informácií na zoom stretnutí 6.6.2022 o 17:00 h
Prihláste sa do 4.6.2022 cez tento link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE7v7zrEIajwbFS4uFZ3s3cL6bZ5WzXYKQH3S0p37DoYqgQ/viewform

