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Správa o činnosti a hospodárení RRMPK za rok 2014
Vlastné projekty realizované v roku 2014

Samo sa to nespraví III

Názov projektu: Samo sa to nespraví III
Obdobie trvania projektu: marec 2014 – september 2015
Realizátor projektu: Rada mládeže Prešovského kraja
Finančný donor projektu: program Mládež v akcii
Projekt “Samo sa to nespraví” je zameraný na zvýšenie aktívneho občianstva a vedomia spoločnej
zodpovednosti medzi mladými ľuďmi v Prešovskom kraji. Tento projekt reprezentuje občianskoaktivizačnú kampaň na motivovanie mladých ľudí (najmä prvovoličov) participovať na
komunálnych voľbách a voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 a poskytovať informácie o
lokálnej politike a Európskej Únii. Hlavným cieľom projektu je v konečnom dôsledku zvýšenie
občianskej participácie z radov mládeže, zvýšenie ich záujmu o veci verejné a na druhej strane, na
základe podrobného prieskumu a zmapovania reálnej situácie podanie pomocnej ruky a poskytnutie
podpory aktívnym mládežníckym lídrom, obecným radám mládeže na území Prešovského kraja.
Cieľová skupina:
Primárna cieľová skupina tohto projektu sú mladí ľudia vo veku od 15 do 30 rokov, ktorí žijú
samostatne a študujú v Prešovskom kraji. Rozoznávame potreby mladých ľudí participovať na
verejnom živote ako jeden z nástrojov na obhajovanie a propagovanie ich vlastných záujmov,
rovnako aj lokálnej politiky, a to považujeme za spoločenské výhody tohto projektu.

Dlhodobé ciele projektu:
•
•

Stimulovať mladých ľudí v Prešovskom kraji k aktívnej občianskej participácií na miestnom
živote formou spolupodieľania sa na spravovaní veci verejných na území svojej obce
Prispieť k rozvoju aktívneho občianstva ako sociálnej zručnosti mladých ľudí

Aktivity projektu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizačné a materiálno-technické zabezpečenie projektu
„LIVE dialógy s prvovoličmi – euroobčianstvo – voľby do Európskeho parlamentu“
„Európska únia – a to je čo???” – Prieskum
Informačný workshop „Hľadá sa Mačo – mladý aktívny človek”
Aktivity v teréne
„LIVE dialógy s prvovoličmi – Participácia mládeže na živote obce, mesta – komunálne
voľby“
„Samospráva – a to je čo???” – Prieskum
Talkshow bez kravát
Internetové voľby
Vyhlásenie súťaže o naj obec, mesto v oblasti práce s mládežou v PSK za rok 2014

Hlas mladých

Názov projektu: Hlas mladých
Obdobie trvania projektu: január – december 2014
Realizátor projektu: Rada mládeže Prešovského kraja
Finančný donor projektu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu bolo formovanie mládežníckej politiky za účasti
mladých ľudí prostredníctvom tvorby Koncepcie mládežníckej politiky na roky 2014-2020
v Prešovskom samosprávnom kraji.

•
•
•
•
•
•
•
•

Vytvoriť ucelený materiál o aktuálnych potrebách a výzvach stojacich pred mladými ľuďmi
v PSK (informačná brožúra)
Realizovať sériu stretnutí s cieľovou skupinou za účelom priblíženia obsahu a významu
Koncepcie vo vzťahu k mladým ľuďom v PSK
Podporiť dialóg medzi mladými ľuďmi pri získavaní odporúčaní k obsahu Koncepcie od
rovesníkov z prostredia, v ktorom pôsobia
a) Realizovať verejné konzultácie s účastníkmi diskusných stretnutí k návrhu Koncepcie
b) Realizovať verejné pripomienkovanie návrhu Koncepcie ďalšími aktérmi mládežníckej
politiky
Prezentovať návrh Koncepcie zástupcom regionálnej samosprávy za účasti mladých ľudí
Uskutočniť konferenciu, kde budú odprezentované prioritné oblasti MP v PSK
Získať podporu aktérov mládežníckej politiky pre uplatnenie a dodržiavanie Koncepcie
(Vyhlásenie o podpore a prijatí Koncepcie)

Aktivity projektu:
•
•
•
•
•
•
•

Prieskum potrieb a kvality života mladých ľudí v PSK
Príprava návrhu Koncepcie pracovnou skupinou
Stretnutie s členskými organizáciami RMPK
Okrúhle stoly
Stretnutia mládežníkov (miestna a školská samospráva)
Konzultácie (MĽ) a workshopy (organizácie)
Konferencia: Koncepcia MP v PS

Projekty v spolupráci a dobrovoľnícke aktivity RMPK

Mladí bez nenávisti

Názov projektu: Mladí bez nenávisti
Obdobie trvania projektu: máj 2014– máj 2015
Realizátor projektu: Rada mládeže Prešovského kraja, Rada mládeže Žilinského kraja a Rada
mládeže Trnavského kraja

Finančný donor projektu: Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Ekopolis a Socia v rámci
programu Aktívne občianstvo a inklúzia
Cieľová skupina: Stredoškolská mládež vo veku 15-17 rokov, viac ako 2000 mladých ľudí zo
Slovenska.
Aktivity:
V projekte v prvej fáze zrealizujeme prieskum zameraný na zistenie skúseností a postojov mladých
ľudí – žiakov stredných škôl na tému nenávistného vyjadrovania. Prieskum bude zisťovať
slovenské a regionálne špecifiká súvisiace s touto témou. Výsledky prieskumu sú dôležité z
pohľadu prípravy ďalších aktivít zameraných na mladých ľudí.
V druhej fáze zrealizujeme akreditované školenie Školiteľ vzdelávacích aktivít pre problematiku
nenávistného vyjadrovania. Účastníkmi školenia budú pracovníci s mládežou a mládežnícki vedúci.
Vyškolení školitelia obsahovo zabezpečia následne vzdelávanie multiplikátorov. Multiplikátormi
budú mládežnícki vedúci (dobrovoľníci z mládežníckych organizácií, vysokoškolskí študenti).
Počas vzdelávania multiplikátori získajú informácie o výsledkoch prieskumu a zručnosti potrebné
pre prípavu metodiky. Následnou úlohou multiplikátorov bude realizácia vzdelávacích aktivít na
stredných školách podľa vypracovanej metodiky. Žiaci – účastníci vzdelávacích aktivít získajú
informácie o nenávistnom vyjadrovaní, o možnostiach riešenia a vyhľadania pomoci.

“VoluMe – Voluntary mentors
Voluntary mentoring and partnership projects as an effective pathway into
learning”

Medzinárodný projekt v rámci programu celoživotného vzdelávania Grundtvig, ktorý bol
podporený cez Slovenskú akademickú asociáciu pre medzinárodnú spoluprácu, SAAIC.
Partneri projektu: Česká republika, Veľká Británia, Litva a Nemecko
Témou projektu sú dobrovoľné mentoringové programy, výmena skúseností medzi zapojenými
organizáciami, ktoré sa zaoberajú dobrovoľníctvom a mentoringom počas jednotlivých spoločných
stretnutí (každé stretnutie obsahovo napĺňa určitú fázu mentoringového cyklu), pričom výsledkom
projektu bude príručka, ktorá bude mapovať projektový cyklus mentoringových programov.

Dobrovoľnícka flotila

Obdobie trvania projektu: apríl 2014 – december 2014
Realizátor projektu: Prešovské dobrovoľnícke centrum, projektový partner RMPK
Finančný donor projektu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie záujmu mladých o dobrovoľníctvo, ale aj zapojenie
mladých s nedostatkom príležitostí do dobrovoľníckych aktivít, čím sa mladým otvorili nové
možnosti. Tie posilnia kompetencie mladých ľudí cez dobrovoľnícku službu, čo zvýši šancu ich
úspešného uplatnenia sa v spoločenskom a pracovnom živote.
Cieľová skupina: Primárnou cieľovou skupinou projektu boli mladí ľudia a mladí ľudia s
nedostatkom príležitostí vo veku 15 – 30 rokov z Prešovského kraja/regiónu. Sekundárnou cieľovou
skupinou boli pracovníci/pracovníčky s mládežou v organizáciách, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú
v rámci Prešovského kraja.
Zhrnutie realizácie projektu
Prešovské dobrovoľnícke centrum prispelo aktivitami projektu k zlepšeniu informovanosti mladých
ľudí o dobrovoľníctve a možnostiach zapojenia sa do dobrovoľníckych aktivít cez tieto aktivity:
a) Poradenské a konzultačné služby pre mladých ľudí, pre pracovníkov s mládežou ktoré sme
poskytli pre 1760 mladých ľud z 12 okresov Prešovského kraja
b) Vytvorili sme portfólio informačných zdrojov o možnostiach aktivizácie mladých ľudí a mladých
ľudí s nedostatkom príležitosti
c)Vzdelávanie v manažmente dobrovoľníctva – podarilo sa nám zaškoliť 15 mladých koordinátorov
dobrovoľníkov
d) Zaškolenie mladých začínajúcich dobrovoľníkov – zaškolením prešlo 70 mladých začínajúcich
dobrovoľníkov z viacerých okresov Prešovského kraja
e) Sieťovanie - stretnutia pre koordinátorov dobrovoľníkov s cieľom posilniť dobrovoľnícky
program v 17 zapojených organizáciách, ktoré povedú k dlhodobým dobrovoľníckym príležitostiam
a skvalitneniu dobrovoľníckeho programu v daných organizáciách
f) Triáda – mobilizačná časť projektu do ktorej sa v priebehu mesiaca september zapojilo 411
dobrovoľníkov, ktorí svojou konkrétnou prácou prispeli ku skvalitneniu svojho lokálneho prostredia
a získali tak cenné praktické skúsenosti
g) Výmena skúsenosti - realizovala sa v rámci konferencie konanej dňa 3.12.2014 v priestoroch
Hotelovej akadémie v Prešove

h) Príklady dobrej praxe – oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, koordinátoriek, ale aj
skupín. Verejnosti a médiám sme tak predstavili mladých, ktorí svojim príkladom môžu motivovať
ďalších
ch) Vytvorili sme nový web.portál a on-line prihlasovanie sa do dobrovoľníckych príležitosti
i) Posilnenie a vytváranie nových partnerstiev, a to formálnych, alebo voľných sa podarilo vďaka
uvedeným aktivitám

72 HODÍN

Dátum realizácie: 16.-18.5.2015
Realizátor: Rada mládeže Slovenska
Cieľom projektu je zapojiť a aktivizovať čo najviac mladých ľudí. Ukázať im, že stačí málo, aby
dokázali veľa. Presvedčiť ich, že sú sami schopní zmeniť veci, ktoré sa im nepáčia. Naučiť ich
spolupracovať a viac vnímať verejný priestor a svet okolo seba. Dôraz kladieme na rozvoj
komunity. Chceme, aby sa mladí ľudia viac zapájali do aktivít vo svojom najbližšom okolí a to si aj
ako prvé všímali. Spoznajú nových ľudí, získajú nové skúsenosti v organizovaní projektu,
prevezmú zodpovednosť za to, čo robia. Zároveň chceme, aby sa pomocou projektu verejnosti
komunikovalo dobrovoľníctvo (hlavne) mladých ako také, aby ľudia videli, že mladí vedia a chcú
robiť veci kvalitne, kreatívne, zodpovedne a hlavne dobrovoľne.
Spoluprácou s RRMPK sa aj v Prešovskom kraji mohli jednotlivci z radov verejnosti, firiem či
štátnych inštitúcií zapojiť do rôznych dobrovoľníckych aktivít a pomôcť tak svojimi vlastnými
silami tam, kde je to bolo potrebné.

Krajské srdce na dlani
V roku 2014 bola Regionálna rada mládeže Prešovského kraja partnerom Prešovského
dobrovoľníckeho centra a Mestského úradu v Prešove pri oceňovaní dobrovoľníkov, ktorí obetavo
a bezplatne vykonávali prospešnú činnosť pri rozvoji Prešovského kraja

ZBIERKA HODINA DEŤOM

Termín: 28.11.2014
Citácia ďakovného mailu:
„Dobrý deň,
rád by som Vám v mene celej Hodiny deťom a organizácií, ktoré budú z výťažku zbierky Hodina
deťom podporené, veľmi srdečne poďakoval za Vašu pomoc pri zbierke Hodina deťom.
Spoločne sme dňa 28. 11 .2014 vyzbierali 25 342,95€.
Výťažok zo zbierky bude v rámci 16. ročníka Grantového programu Hodina deťom použitý na
podporu najlepších celo-ročných projektov organizácií, ktoré dlhodobo a systematicky pracujú
s deťmi a mládežou.“

Mediálne výstupy:
•
•
•
•

Rádio Regina
Rádio Prešov
Prešovský Večerník
Prešovský Korzár

Finančná správa:
Účtovné obdobie: 01.01.-31.12.2014
Príjmy
Položky
Dotácia MŠVVŠ SR – Hlas mladých
Grant „Účiace sa partnerstvá (Grundtvig)
Grant „Mládež v akcii“ (program 5.1.)
Ostatné príjmy
Úroky z vkladov

Spolu

Suma v eur
25.000,00
11.520,00
9.377,00
2.620,00
0,96

48.517,96

Výdavky
Položky
Dotácia MŠVVŠ SR – Hlas mladých
Grant „Účiace sa partnerstvá (Grundtvig)
Grant „Mládež v akcii“ (program 5.1.)
Priebežné položky
Ostatné výdavky

Spolu

45.300,76

Zostatok k 31.12.2014
Pokladnica:
Bankové účty:

V Prešove 2.3.2015

Vypracovali:
Soňa Štefančíková
Dagmara Verešpejová

Suma v eur
25.000,00
8.329,97
4.970,79
4.500,00
2.500,00

0€
3.217,20 €

