Memorandum o spolupráci a partnerstve
Článok I.
Vychádzajúc z § 5 Zákona 282/2008 o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Článok II.
Zmluvné strany
Prešovský samosprávny kraj
so sídlom: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
zastúpený: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda
(ďalej „PSK“ )
a
Rada mládeže Prešovského kraja
so sídlom: Čapajevova 9, 080 01 Prešov
IČO: 37877836
DIČ: 2021683631
zastúpená: Mgr. Marianna Potanovičová, predsedníčka
(ďalej „RMPK“)
Článok III.
Predmet memoranda
1. Predmetom tohto memoranda je vymedzenie oblastí vzájomnej spolupráce a rozsahu jednotlivých
činností za účelom dosiahnutia a naplnenia spoločného cieľa, ktorým je rozvoj zmysluplnej,
obojstranne výhodnej a prospešnej spolupráce na úrovni samosprávneho kraja za oblasť mládeže.
Článok IV.
Vymedzenie oblastí vzájomnej spolupráce
1. Predmetom spolupráce v zmysle tohto memoranda je napomáhať rozvoju Prešovského
samosprávneho kraja a uskutočňovať spoluprácu v týchto oblastiach mládežníckej politiky
vychádzajúcich zo Stratégie PSK pre mládež na roky 2015 – 2025 s výhľadom do roku 2025:
• zamestnanosť a vzdelávanie,
• tvorivosť a podnikavosť,
• dobrovoľníctvo,
• zdravie,
• kvalita života a sociálne začlenenie,
• hodnoty a vzťahy,
• participácia,
• mládež a svet,
• práca s mládežou.
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Článok V.
Vymedzenie rozsahu jednotlivých činností
Rada mládeže Prešovského kraja v zmysle tohto memoranda deklaruje, že:
zastupuje mládež a jej záujmy vo vzťahu k PSK,
upozorňuje na problémy a potreby mládeže na území PSK,
je partnerom v oblasti mládežníckej politiky pre PSK,
iniciuje zapojenie mládeže do diania na regionálnej úrovni,
predstavuje akreditované vzdelávacie zariadenie, uskutočňujúce špecializovanú činnosť v oblasti
práce s mládežou,
koordinuje Stredoškolský parlament PSK, ktorého hlavným cieľom je reprezentovať žiakov stredných
škôl vo vzťahu k predsedovi PSK a Zastupiteľstvu PSK,
sa venuje neformálnemu vzdelávaniu členov (žiakov) a koordinátorov (učiteľov) žiackych školských
rád základných a stredných škôl v rámci PSK,
bude spolupracovať a podporovať aktivity PSK pre mládež,
v spolupráci s PSK pripraví návrhy Akčných plánov pre oblasti mládežníckej politiky vychádzajúcich
zo Stratégie PSK pre mládež na roky 2015 – 2025 s výhľadom do roku 2025.

2. Prešovský samosprávny kraj v zmysle tohto memoranda deklaruje, že:
• akceptuje RMPK ako sieťujúcu organizáciu občianskych združení, neziskových organizácii a ďalších
organizácií a skupín, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech detí a mládeže na území PSK,
• bude v rámci možnosti samosprávneho kraja spolupracovať a podporovať aktivity RMPK za účelom
implementovania opatrení oblastí Stratégie PSK pre mládež na roky 2015 – 2020, s výhľadom
do roku 2025,
• podporí participáciu mládeže na živote strednej školy a kraja prostredníctvom efektívneho
fungovania žiackych školských rád a Stredoškolského parlamentu PSK,
• bude vytvárať podmienky pre dobrovoľnícku činnosť mládeže.
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Článok VI.
Záverečné ustanovenia
Meniť a dopĺňať toto memorandum je možné len písomným dodatkom podpísaným oboma
zmluvnými stranami.
Plnenie tohto memoranda sa bude raz ročne vyhodnocovať na úrovni pracovného stretnutia
zástupcov PSK a RMPK.
Toto memorandum je vyhotovené v dvoch rovnopisoch. Každá zmluvná strana obdrží jeden
rovnopis.
Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. Vypovedať ho môže hociktorá zo zmluvných strán,
pričom jeho platnosť zaniká po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
Memorandum nadobúda platnosť podpisom oboma zmluvnými stranami.

V Prešove, dňa

V Prešove, dňa

_________________________
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda Prešovského samosprávneho kraja

___________________________
Mgr. Marianna Potanovičová
predsedníčka Rady mládeže Prešovského kraja

