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ROK 2021
Rok 2021 sme začalidruhou vlnou pandémie COVID -19. Začalo najdlhšie obdobie, kedy
mladí ľudia- žiaci aj študenti museli zanechať prezenčnú formu štúdia.
Mladí ľudia aj pracovníci s mládežou z mládežníckych organizácií, mládežníckych
parlamentov obecných rád mládeže aj školských parlamentov (bývalých žiackych školských
rád) museli zmeniť prístup k životu. Mnoho času prežitého v online priestore, oslabené
medziľudské vzťahy priniesli nie pozitívny vplyv na život mladých ľudí. Tým všetkým bola
poznačená aj mládež v Žilinskom kraji.
Rok 2021 otvoril dvere aj novým strategickým zmenám v nastavení mládežníckej politiky.
Na celoštátnej úrovni vznikala Stratégia pre mládež na roky 2022 až 2028. Súbežne s ňou
na území Žilinského kraja vznikala Koncepcia rozvoja práce s mládežou v Žilinskom
samosprávnom kraji do roku 2028, do tvorby ktorej sa zapojilo mnoho organizácií
pracujúcich s mládežou.
Napriek situácii, ktorá vládla v spoločnosti, sa Rada mládeže Žilinského kraja pustila do
mnohých aktivít a projektov. V prvom štvrťroku to boli aktivity online formou, no po uvoľnení
pandemickej situácie naplno začala organizovať prezenčné stretnutia s mládežou aj
pracovníkmi s mládežou.
Podarilo sa nám vytvoriť viaceré metodické materiály, vyškoliť takmer 250 mladých ľudí a
pracovníkov s mládežou. Rozvíjala sme spoluprácu so Žilinským samosprávnym krajom na
podpore mládežníckych parlamentov a rád mládeže, aj mladých z kultúrneho a kreatívneho
prostredia. Podieľala sme sa aj na tvorbe viacerých strategických dokumentov kraja aj
MŠVVaŠ SR. Získala sme akreditáciu na vzdelávací program Líder školského parlamentu
na roky 2021-2026. Boli sme zaradení do zoznamu oprávnených žiadateľov v tematickej
oblasti Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže MŠVVaŠ SR. Vypracovali sme
dokumenty: Strategický plán rozvoja RMŽK na roky 2022-2028, Komunikačnú stratégia
RMŽK pre roky 2022-2028, Tvorbu inkluzívneho prostredia pre deti, mladých ľudí,
dobrovoľníkov a zamestnancov v RMŽK.
Bohatý rok 2021 rozvinul nové oblasti činnosti, motivoval mnoho mladých aj viaceré
organizácie k tvorbe pozitívneho prostredia v komunite, kde sa odohráva ich život.
Toto a mnoho viac sa Rade mládeže Žilinského kraja podarilo vďaka aktívnemu zapojeniu
sa 59 členských organizácií, vrátane školských aj mestských parlamentov a obecných rád
mládeže.

Martin Šturek
Predseda
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KTO SME
Rada mládeže Žilinského kraja (skratka RMŽK) je občianske združenie, ktoré združuje
detské a mládežnícke organizácie a mládežnícke neformálne skupiny - žiacke školské rady,
obecné rady mládeže, mládežnícke parlamenty a iné záujmové zoskupenia pôsobiace na
území Žilinského kraja. Bola založená v roku 2001.
VÍZIA RADY MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA
Žilinský kraj sa stane krajom s najpriaznivejšími podmienkami pre osobnostný rozvoj detí
a mladých ľudí.
Rada mládeže Žilinského kraja bude uznávanou, kompetentnou a skúsenou
organizáciou v Žilinskom kraji s odborným prístupom v oblasti participácie mladých ľudí,
dobrovoľníctva, sociálnej prevencie, podpory zamestnanosti mladých ľudí, ľudských práv a
medzinárodnej spolupráce v kontexte práce s deťmi a mládežou.
MISIA RADY MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA
zastupovať oprávnené záujmy mladých ľudí v Žilinskom kraji
pomáhať pri vytváraní podmienok pre rozvoj mládeže
spolupracovať pri tvorbe mládežníckej politiky
pomáhať pri vytváraní podmienok pre všestranný rozvoj detí a mládeže po stránke
telesnej, duševnej, duchovnej a sociálnej na území Žilinského kraja
OBLASTI PÔSOBENIA RADY MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA
tvorba a ovplyvňovanie mládežníckej politiky
podpora participácie
podpora dobrovoľníctva
podpora ľudských práv
rozvoj partnerských medzinárodných aktivít
podpora práce s mládežou s nedostatkom príležitostí
podpora zdravia a zdravého životného štýlu
rozvoj neformálneho vzdelávania
infoservis
CIEĽ RADY MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA
Zastupovať oprávnené záujmy detí a mládeže a pomáhať tak pri vytváraní podmienok pre
všestranný rozvoj detí a mládeže.
HLAVNÉ AKTIVITY RADY MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA
aktivity na podporu participácie, dobrovoľníctva, inklúzie
aktivity zamerané na zisťovanie potrieb mladých ľudí a zber údajov
pracovné stretnutia, okrúhle stoly, rokovania s aktérmi mládežníckej politiky
·vzdelávacie aktivity, workshopy, semináre
·informačné semináre, webináre, verejné diskusie, konferencie
·aktivity zamerané na tvorbu komunikačných a propagačných nástrojov
·kampane a mediálne projekty zamerané na komunikáciu s mladými ľuďmi
medzinárodné aktivity (partnerské projekty)
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PREDSEDNÍCTVO A JEHO AKTIVITY
Predsedníctvo je najvyšším rozhodujúcim orgánom rady v období medzi zasadnutiami
Valného zhromaždenia. Predsedníctvo má najmenej piatich, najviac však siedmich členov.
Zasadnutia Predsedníctva zvoláva Predseda RMŽK najmenej raz za dva mesiace.
Do výlučnej právomoci a zodpovednosti Predsedníctva patrí:
zriaďovať poradné orgány RMŽK,
rozhodovať o riaditeľovi KPR,
rozhodovať o aktuálnych potrebách, projektoch a iných náležitostiach. Každý člen
Predsedníctva má jeden hlas. Pri všetkých záležitostiach, pokiaľ to nie je uvedené inak,
rozhoduje Predsedníctvo nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov členov
Predsedníctva. Pri rovnosti hlasov má Predseda RMŽK hlas rozhodujúci.
ostatné práva a povinnosti členov Predsedníctva sú upravené v internej smernici.
V toku 2021 zasadalo 5x online z dôvodu pandemických opatrení a 4x prezenčne.
Predsedníctvo sa v roku 2021 venovalo zastupovaniu záujmov členských organizácií vo
vzťahu k Žilinskému samosprávnemu kraju, k MŠVVaŠ SR, Asociácií krajských rád mládeže
ah Rade mládeže Slovenska. Pripomienkovalo strategické dokumenty uvedených inštitúcií.
Viedlo proces tvorby strategických dokumentov organizácie, a iné aktuálne vzniknuté
situácie.
Činnosť predsedníctva podporovali aktivity Kancelárie projektového riadenia, ako výkonnej
zložky Rady mládeže Žilinského kraja.
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KOMUNIKÁCIA

Hlavná webová stránka www.rmzk.sk , kde je nový
obsah dopĺňaný a aktualizovaný 2-3x za týždeň.
V roku 2021 bola návštevnosť tejto webovej stránky
na úrovni 22 577 osôb

Facebook s príspevkami priemerne 5x za týždeň.
Počet sledovateľov 1 848 osôb.

Instagram s príspevkami cca 5-6 x týždenne.

Na platforme YouTube, sme v roku 2021 zverejnili
47 videí.

Za rok 2021 rok bolo zaslaný 15 vydaní infolistu na
1337 adries prostredníctvom služby mailchimp.
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PROJEKTY 2021
MAYDAI - MOTIVATION AND YOUTH
DO AN INNOVATION
Zrealizovaný projekt MAYDAI bol zameraný na dva nosné problémy: nezáujem mladých
ľudí o aktívne zapojenie sa do života miestnej komunity aj do aktivít mládežníckych
organizácií a obavy a strach mladých ľudí prevziať na seba zodpovednosť. V roku 2021
sa realizovala medzinárodná online konferencia Skok k zážitku II. a 3. nadnárodné
stretnutie partnerov projektu Rady mládeže Žilinského a Rada dětí a mládeže
Moravskoslezského kraje, z.s.
Cieľom projektu bolo (1) identifikovať potreby a motivačné faktory súčasného mladého
človeka v súvislosti so záujmom o komunitu, (2) vypracovať kompetenčný profil
angažovaného mladého človeka, (3) vytvoriť a implementovať vzdelávací modul určený
pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich v téme zvyšovania záujmu
mladých ľudí, (4) vytvoriť priestor pre prezentáciu inovatívnych prístupov a metód v
oblasti motivácie mladých ľudí.
Hlavnou cieľovou skupinou zapojenou do projektu boli pracovníci s mládežou,
mládežnícki vedúci a organizácie, v ktorých pôsobia. Sekundárnou cieľovou skupinou
boli mladí ľudia, ktorým sa hlavná skupina venuje. Z cieľových skupín do projektu bolo
priamo zapojených spolu 1 234 osôb.
Aktivity projektu boli zamerané na vytvorenie troch intelektuálnych výstupov:
1/Správa o potrebách a motivačných faktoroch mladých ľudí, ktorá vznikla ako výstup z
online prieskumu a z fokusových stretnutí. Inovatívnym prvkom v tejto správe je
prepojenie a porovnanie názorov a postojov zameraných na potreby, motivačné faktory u
mladých ľudí s názormi a postojmi pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich.
2/ Kompetenčný profil angažovaného mladého.
Pri vytváraní profilu bola aktivita zameraná na kompetencie potrebné pre tri základné
pozície pri práci s mládežou: inštruktor, vedúci a hlavný vedúci.
3/ Vzdelávací modul – motivácia mladých ľudí, ktorého metodika rozvíja vedomosti,
schopnosti a zručnosti pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich v oblasti
motivácie mladých ľudí k dobrovoľníckej činnosti a aktivizácií mládeže v rôznych
sektoroch spoločnosti.
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PROJEKTY 2021
MAYDAI - MOTIVATION AND YOUTH
DO AN INNOVATION
Medzi ďalšie aktivity patrili dve multiplikačné podujatia v podobe konferencií zameraných
na zviditeľnenie intelektuálnych výstupov (1x offline, 1x online) a dve vzdelávacie
podujatia zamerané na otestovanie vypracovaného vzdelávacieho modulu.
Medzi dopady realizovaného projektu patrí zvýšenie pripravenosti a odbornosti
pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich rôznych skupín pri oslovovaní
mladých ľudí a ich motivácii v angažovaní sa, vytvorenie možnosti pre ich osobnostný
kompetenčný rozvoj.
Kvalita odborného prístupu pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich v
dopade na skupinu mladých ľudí zvýšila ich záujem o komunitu, v ktorej žijú a ochotu
prevziať zodpovednosť. Prejavilo sa to v podobe ich vyššej účasti a zapojenosti do
systematickej činnosti v rámci komunity, mládežníckych organizácií či neformálnych
skupín. Táto ich angažovanosť zviditeľnila a posilnila akceptáciu dôležitosti zapojenia
mladých ľudí do života miestnej komunity.
Ďalším dopadom projektu u účastníkov multiplikačných podujatí bolo rozšírenie ich
pohľadov na problematiku záujmu či nezáujmu, zodpovedného či nezodpovedného
prístupu mladých ľudí k angažovanosti sa a motivácie k nej, spoznanie spôsobov
predchádzania strachu a obáv mladých ľudí pri preberaní zodpovednosti.
Dopadom pre zapojené organizácie projektu: RMŽK a RADAMOK bolo zvýšenie
profesionalizácie zapojených organizácií v téme projektu, ich odbornosti. Projekt u nich
pozitívne posilnil postavenie voči členským organizáciám, zvýšil úroveň spolupráce s
ďalšími subjektmi a zvýšil know-how v oblasti motivácie a zapojenia mladých ľudí.
Pre miestnu, regionálnu či národnú úroveň dopadom projektu po realizácii aktivít je
kvalitnejší prístup pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich k motivácii
mládeže a tiež zvýšený záujem angažovať sa v spoločnosti, čo sa prejavilo aj v čase
pandémie COVID-19.
Uvedené dopady je možné využiť aj na európskej úrovni cez zdokumentované
intelektuálne výstupy v anglickom jazyku.
Celý projekt bol realizovaný od 02/2018-01/2021
Projekt bol podporený z programu Európskej únie Erasmus +
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PROJEKTY 2021
YLIAP 2- YOUNG LEADERS IN THE
IMPLEMENTATION OF ACTION PLANS
Projekt reaguje na potrebu štruktúrovaného dialógu medzi mládežou a samosprávami
pri implementácii, monitoringu a hodnotení akčných plánov, ktoré sú súčasťou
vypracovaných Koncepcií práce s mládežou v obciach. Akčné plány riešia výzvy a
problémy týkajúce sa kvality života mladých ľudí v obciach. Projekt reaguje aj na potrebu
vytvorenia metodiky implementácie, monitorovania a hodnotenia plnenia akčných plánov
strategických dokumentov s príkladmi dobrej praxe.
Všeobecný cieľ projektu je podporovať štruktúrovaný dialóg medzi mladými ľuďmi a
miestnymi tvorcami politík, podnecovať mládežnícku aktívnu účasť na demokratickom
živote v obci, ktorý zvyšuje kvalitu ich života so zapojením tvorcov lokálnej politiky, a tým
tiež rozvíjať angažovaný prístup mladých ľudí aj na úroveň regiónu, aj na národnú i
európsku úroveň.
Špecifickým cieľom projektu je (1) zvýšiť úroveň kompetencií mladých ľudí v oblasti
štruktúrovaného dialógu, komunikácie, monitoringu, udržateľnosti, (2) zvýšiť úroveň
kompetencií pracovníkov s mládežou v oblasti podpory práce s mládežou a mentoringu,
(3) vytvoriť priestor pre zdieľanie, spoluúčasť mladých ľudí a dôležitých dospelých pri
napĺňaní, implementácii, monitoringu a hodnotení plnenia akčných plánov a
koncepčných dokumentov obcí zameraných na riešenie problémov mládeže formou
štruktúrovaného dialógu, (4) vytvoriť metodiku implementácie, monitorovania a
hodnotenia plnenia akčných plánov z Koncepčných dokumentov zameraných na rozvoj
práce s mládežou v obci s príkladmi dobrej praxe.
Aktivitami realizovanými v roku 2021 bolo vytvorenie projektového tímu, v ktorom sú
zástupcovia z 8 zapojených obcí: Rabča, Zubrohlava, Klin, Zábiedovo, Zákamenné,
Podhradie, Ľubeľa, Oravská Jasenica. Ďalšou dôležitou aktivitou boli školenia pre členov
obecných rád, ktoré sa realizovali 23.-25.7.2021, 13.-15.8.2021, 27.-29.8.2021,
10.-12.9.2021 v Terchovej a Párnici a školenie mladých lídrov, budúcich mentorov
obecných rád mládeže 15.-17.10.2021.
V uvedených obciach sa v roku 2021 aj napriek pandemickej situácii a pri rešpektovaní
platných opatrení realizovalo niekoľko stretnutí mladých ľudí a zástupcov vedenia obcí a
zorganizovalo sa mnoho zaujímavých podujatí pre miestnu komunitu aj mladých ľudí. Do
aktivít projektu bolo v roku 2021 zapojených 422 mladých ľudí a tvorcov lokálnej politiky
z 8 obcí.
Celý projekt bol realizovaný od 02/2021-01/2023
Projekt bol podporený z programu Európskej únie Erasmus +
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PROJEKTY 2021
YC2 – YOUTH COUNCILS YET COMING
Rada mládeže Žilinského kraja v roku 2021 pokračovala v realizácii projektu YC2
– Youth Councils Yet Coming zameraného na podporu participácie mladých ľudí
cez mestské mládežnícke parlamenty a obecné rady mládeže. Realizátormi aktivít
a tvorcami výstupov boli 4 partnerské organizácie: Rada mládeže Žilinského kraja
(SK), Žilinský samosprávny kraj (SK), Petrklíč Help (CZ) a Fundacja Civis Polonus
(PL). Cieľom tohto projektu je (1) zvýšiť metodickú podporu členov a
koordinátorov obecných a mestských rád mládeže, (2) zvýšiť povedomie v
spoločnosti o poslaní, úlohe a činnosti mládežníckych parlamentov a obecných
rád mládeže, (3) zlepšiť možnosti vytvárania sietí, zdieľania zdrojov a skúseností
medzi mestskými a obecných radami mládeže.
V roku 2021 sme sa zamerali na tvorbu vzdelávacej metodiky pre workshopy
určené pre mládežníckych lídrov, ktorí pracujú v radách mládeže a mládežníckych
parlamentoch, a na tvorbu Digitálneho sprievodcu pre radu mládeže a webovú
platformu. V rámci projektu vznikla webová platforma (www.youthcouncils.eu),
kde sú publikované všetky výstupy projektu i mapa pôsobenia mládežníckych
parlamentov a rád mládeže.
Čas realizácie celého projektu je od 06/2020-04/2022
Projekt bol podporený z programu Európskej únie Erasmus +
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PROJEKTY 2021
OW- JEDNA CESTA= KULTÚRY+ MLÁDEŽE+
KREATIVITY
Mladí ľudia nemajú vytvorené dobré podmienky na rozvoj kompetencií potrebných k
podnikaniu v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Pracovníci s mládežou nepracujú
systematicky na rozvoji mladých ľudí v oblasti kultúry a kreativity. To boli dôvody, prečo
sme sa v roku 2021 s partnermi pustili do nezvyčajnej témy kultúry a kreativity.
Cieľom projektu je (1) zvýšiť metodickú podporu pracovníkov s mládežou pre prácu s
mladými ľuďmi v oblasti kultúry a kreativity, (2) zvýšiť metodickú podporu mladých ľudí v
oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle, (3) zvýšiť prepojenie a výmenu
príkladov dobrej praxe medzi mladými ľuďmi a mladými podnikateľmi v oblasti kultúry a
kreativity.
Prvým výstupom projektu je Správa o vzdelávacích potrebách mladých ľudí v oblasti
podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle, na ktorej sme s partnermi pracovali v
roku 2021. Do zberu dát sa zapojilo 161 respondentov zo Slovenska, Česka a Poľska.
Správa bola základom pre tvorbu ďalšieho výstupu - Metodiky vzdelávania pracovníkov
s mládežou v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Okrem týchto
výstupov nás čakajú aj ďalšie: Príručka: Podnikanie mladých ľudí v kultúrnom a
kreatívnom priemysle a Webová platforma príkladov dobrej praxe mladých tvorcov a
kreatívcov. Súčasťou aktivít projektu sú aj vzdelávacie aktivity: Pilotné školenie pre
pracovníkov s mládežou a multiplikačné podujatie – záverečná konferencia.
Partnerské organizácie zapojené do projektu sú:
1/ Rada mládeže Žilinského kraja (SK) - hlavný koordinátor
2/ Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti (CZ)
3/ FUNDACJA LAJA (PL)
4/ Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne (SK)
5/ Žilinsky samosprávny kraj (SK)
6/ PaĽKO - Združenie priateľov ľudovej kultúry Oravy (SK)
Čas realizácie celého projektu je od 05.2021- 04.2023
Projekt bol podporený z programu Európskej únie Erasmus +
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PROJEKTY 2021
RODIČIA DEŤOM
Cieľom projektu bolo zvýšenie úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a
regionálnych organizácií prostredníctvom podpory miestnych iniciatív zameraných
na mladé generácie rodín a ich deti.
Hlavnými partnermi projektu boli Rada mládeže Žilinského a Rada dětí a mládeže
Moravskoslezského kraje, z.s.
Prvá aktivita projektu sa realizovala dňoch 17.9.2021- 19.9.2021 v Penzióne RaMi
v Oščadnici. Išlo o spoločné stretnutie rodín zo Žilinského a Moravskoslezského
kraja. Zúčastnilo sa ho 8 rodín zo Slovenska a 7 rodín z Česka. Program
projektového pobytu bol zameraný na výmenu skúseností rodičov zo Žilinského a
Moravskoslezského kraja v téme rozvoja česko-slovenských jazykových zručností
u detí. Išlo o spoločný workshop, ktorý bol tematicky smerovaný do oblasti zvykov
a tradícií prihraničných regiónov z prostredia prírody. Z hľadiska jazykového bol
workshop orientovaný na motiváciu detí k jazykovej obľube, správnu artikuláciu a
výslovnosť, aktívne počúvanie detí, prácu s vizualizáciou pri jazykovej výučbe,
výber správnej vizualizácie, aktívne počúvanie rodičov a ďalšie. Témou boli rôzne
zvyky, tradície, tradičné činnosti ako bylinkárstvo, pestovanie tradičných plodín,
zber lesných plodov, lesné a domáce zvieratá a pod. v česko-slovenskom
pohraničí tak, aby si deti osvojili nielen jazykové zručnosti, ale aj spoznali identitu
regiónov v tejto oblasti.
V nasledujúcom rokuna zapojené rodiny čakajú ešte dva workshopy.
Čas realizácie celého projektu je od 08.2021-07.2022
Projekt bol podporený z programu Interreg V-A Slovenská republika- Česká
republika.
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PROJEKTY 2021
HLAS MLADÝCH 2021
Projekt obsahoval viaceré aktivity, medzi ktorými boli aj:
Videosúťaž: Čo ponúka EÚ mladým ľuďom alebo mladí mladým o EÚ - súťaž
zameraná na zviditeľnenie hodnôt a prínosu Európskej únie pre mladých ľudí očami
a skúsenosťami mládeže. Do súťaže sa zapojilo 10 tvorcov, z ktorých 5 splnilo
podmienky súťaže.
Školenie pre nových členov žiackych školských rád alias školských parlamentov,
ktoré sa realizovalo 27.- 29.9.2021 v Terchovej. Zúčastnilo sa ho 26 mladých ľudí z
13 stredných škôl .
Workshop pre koordinátorov žiackych školských rád alias školských parlamentov:
Išlo o 1,5 dňové vzdelávacie stretnutie pre koordinátorov a koordinátorky školských
parlamentov. Realizovalo sa 15.-16.11.2021.
Krátkodobé webináre pre školské parlamenty či žiacke školské rady sa realizovali
cez Zoom aplikáciu. Boli zamerané na zber nápadov, podnetov, potrieb.
Lektor vzdelávacích aktivít pre participáciu mládeže. Išlo o akreditované vzdelávanie
7 nových lektorov zameraných na podporu rozvoja žiackych školských rád a nielen
nich. Konalo sa 14.-16.5.2021 v Terchovej. Lektori po jeho absolvovaní realizovali
vzdelávania spolu so skúsenými lektormi pre školské parlamenty aj mládežnícke
parlamenty.
Festival ľudskosti 2021. Aktivita bola zameraná na podporu participácie mladých ľudí
na živote miestnej komunity. Zapojených bolo 200 mladých ľudí, hlavne zo školských
parlamentov stredných škôl. Poslaním Festivalu bolo prejaviť vďačnosť a pozornosť
tým, ktorí počas pandemických opatrení slúžili širokej verejnosti.Mladí ľudia
vlastnými rukami vyrobili drobné pozornosti, ktoré s ružami a čokoládovými kvetmi
rozdávali v nemocniciach, obchodoch, domovoch sociálnych služieb a inde. Cieľ posilniť zastupiteľskú štruktúru na území školy aj mimo nej - sa týmto festivalom
podarilo naplniť. Festival sa realizoval v týždni 14.-18.6.2021
Zdravé názory ako podpora participácie. Išlo o štyri workshopy realizované v Martine
zamerané na podporu kritického myslenia v oblasti rozvoja participácie. Workshopy
prebiehali na Gymnáziu V. Paulinyho Tótha v mesiacoch 12/2021-01/2022.
Zúčastnilo sa ich 54 mladých ľudí.
Vytvorená databáza práce s mládežou v Žilinskom kraji www.mladi.rmzk.sk je
webová stránka, ktorá je výsledkom aktivity zameranej na sieťovanie subjektov, ktoré
sa venujú práci s mládežou v Žilinskom kraji. Po oslovení mnohých zoskupení či už
mládežníckych, alebo aj záujmových, ktoré majú mládežnícku zložku sa do databázy
zapojilo v každom okrese min. 5-9 zoskupení. Uvedená databáza sa stále aktualizuje
a dopĺňa. Databáza slúži na vzájomnú spoluprácu subjektov, je tiež určená širokej
verejnosti, aby obyvatelia kraja vedeli kde, v ktorej obci, či meste aká skupina
pracuje s mládežou a rozvíja ich kompetencie.
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PROJEKTY 2021
HLAS MLADÝCH 2021
Oceňovanie aktívneho občianstva a ľudskosti 2021. 6. ročník prebiehal od
8.11.2021, kedy obyvatelia mohli na základe výzvy nominovať osobnosti na
udelenie ocenenia. Bolo doručených 30 nominácií v 5 kategóriách, z ktorých
podmienky na ocenenie splnilo 25 nominovaných. Hodnotiaca komisia z
nominantov v každej kategórii vybrala jedného na top ocenenie. Všetci ostatní
získali ocenenie. Vzhľadom na pandemické opatrenia sme udelenie ocenení
posunuli na začiatok roka 2022, aby sme na fyzickom stretnutí mohli vytvoriť
priestor na udelenie ocenení.
Zvyšovanie kvality činnosti Rady mládeže Žilinského kraja. Táto aktivita viedla
k zvýšeniu kvality našej činnosti prostredníctvom tvorby nových strategických
dokumentov. V roku 2021 sme prijali nový strategický dokument,
komunikačnú stratégiu a iné dôležité dokumenty organizácie, ktoré boli aj
podkladom pri registrácii organizácie na dotácie z MŠVVaŠ SR. Registráciu
organizácie sa podarilo získať.
Pondelková 30 sekundovka povzbudenia bola aktivitou, ktorá viedla k
povzbudeniu a motivácii mladých ľudí. Oslovené osoby nahrali krátke 30
sekundové videá, ktoré sme v roku 2021 každý pondelok zverejňovali na
sociálnych sieťach. Zapojilo sa 16 osobností z rôznych oblastí života.
V roku 2021 vznikol Klub priateľov Rady mládeže Žilinského kraja, ktorého
poslaním je sieťovanie sympatizantov, podporovateľov a bývalých účastníkov
aktivít Rady mládeže Žilinského kraja.
Uvedené aktivity projektu Hlas mladých 2021 boli podporené z dotácie
Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, ktorú administrovala IUVENTASlovenský inštitút mládeže a z dotácie Žilinského samosprávneho kraja.
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PARTNERI

Obec
Rabča * Podhradie * Zákamenné * Ľubeľa * Klin * Zábiedovo *
Oravská Jasenica * Zubrohlava
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HOSPODÁRENIE

Výnosy

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK
ÚČASTNÍCKY POPLATOK
DAROVANIE OD OSÔB, ORGANIZÁCIÍ
DOTÁCIE, GRANTY
MŠVVAŠ SR:
NA ERASMUS +
K2-MYADAI 8 204,11€
K2-YC2 42 626,40 €
K2-OW 54 476,26 €
K3- YLIAP 25 060,00 €
K2- VR 55 064,00 €
ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
INÉ PRÍJMY
VÝNOSY V ROKU 2021

1 120,00 €
260,00 €
1 318,80 €
53 076,00 €
185 430,77 €

1 000,00 €
602,24 €
242 807,81 €

Náklady
MATERIÁL
CESTOVNÉ
MZDY
ZÁKONNÉ POISTENIE
POSKYTNUTÉ INÝM ÚČTOVNÝM JEDNOTKÁM
OSTATNÉ SLUŽBY
INÉ NÁKLADY

11 831,42 €
1 389,06 €
15 807,72 €
3 115,39 €
23 665,80€
92 515,43 €
87,00€

NÁKLADY V ROKU 2021 SPOLU

148 411,82€
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ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE
AMAVET klub 549 - Martin
Detská organizácia Fénix, Krásno nad Kysucou
Detský folklórny súbor Stavbárik, Žilina
DOMKA- Združenie saleziánskej mládeže Námestovo
DOMKA- Združenie saleziánskej mládeže v Liskovej
DOMKA- Združenie saleziánskej mládeže Žilina
eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Orava-Liptov
eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Žilina
NODAM- Združenie detí a mládeže - stredisko Klin
Občianske združenie MISIA MLADÝCH, Tvrdošín
V.I.A.C.- Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Trstená
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, oblastné centrum Žilina
Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš
Harlekýn, Nižná
Neformálna skupina: Pre osobnostný rozvoj detí a mládeže, Bytča
Informačné centrum mladých, n. o., Martin
Mladiinfo, Dolný Kubín
Lesný klub Cestička, Námestovo
Mestský študentský parlament, Ružomberok
Trstenský mládežnícky parlament, Trstená
Mestský Parlament Mladých Turčianske Teplice
Obecná rada mládeže Klin
Žiacka školská rada - Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo
Žiacka školská rada - Gymnázium sv. Františka z Asissi, Žilina
Žiacka školská rada - Gymnázium Tvrdošín
Žiacka školská rada - Gymnázium, Bytča
Žiacka školská rada - Gymnázium, Kysucké Nové Mesto
Žiacka školskárada - Gymnázium, Liptovský Hrádok
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Žiacka školská rada - Gymnázium, Veľká okružná, Žilina
Žiacka školská rada - Gymnázium, Varšavská, Žilina
Žiacka školská rada - Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš
Žiacka školská rada - Obchodná akadémia Dolný Kubín
Žiacka školská rada - Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Čadca
Žiacka školská rada - Obchodná akadémia Ružomberok
Žiacka školská rada - Obchodná akadémia sv. T. Akvinského, Žilina
Žiacka školská rada - Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš
Žiacka školská rada - Obchodná akadémia, Žilina
Žiacka školská rada - SOŠ podnikania, Žilina
Žiacka školská rada - SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline
Žiacka školská rada - SOŠ polytechnická, Liptovský Mikuláš
Žiacka školská rada - Spojená škola Nižná
Žiacka školská rada - Spojená škola Tvrdošín
Žiacka školská rada - Spojená škola Žilina
Žiacka školská rada - Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina
Žiacka školská rada - Stredná odborná škola dopravná, Martin, Priekopa
Žiacka školská rada - Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok
Žiacka školská rada - Stredná odborná škola lesnícka, Tvrdošín
Žiacka školská rada - Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovo
Žiacka školská rada - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Dolný Kubín
Žiacka školská rada - Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice
Žiacka školská rada - Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto
Žiacka školská rada - Stredná odborná škola technická , Námestovo
Žiacka školská rada - Stredná priemyselná škola technická. Martin
Žiacka školská rada - Stredná zdravotnícka Márie Terézie Schererovej, Ružomberok
Žiacka školská rada - Stredná zdravotnícka škola, Liptovský Mikuláš
Žiacka školská rada - Stredná zdravotnícka škola, Žilina
Žiacka školská rada - Súkromná SOŚ PRO SCHOLARIS, Žilina
Žiacka školská rada - Súkromná Spojená škola Educo, Slanická osada, Námestovo
Žiacky parlament - Základná škola, Nám.mladosti, Žilina
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RADA MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA
/ REGIONAL YOUTH COUNCIL OF ZILINA/
M.R. Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina, Slovak Republic
mob: (+421) 908 965 002
e-mail: rmzk@rmzk.sk
www.rmzk.sk
www.facebook.com/RadaMladezeZA
www.instagram.com/rada_mladeze_zilinskeho_kraja/

Podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
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