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Správa o činnosti a hospodárení RMPK za rok 2015
Vlastné projekty

Samo sa to nespraví III

Obdobie trvania projektu: marec 2014 – september 2015
Finančný donor projektu: program Mládež v akcii
Akcia 5 – Podpora európskej spolupráce v oblasti mládeže
Podakcia 5.1 – Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za mládežnícku politiku
Projekt “Samo sa to nespraví III” bol zameraný na zvýšenie aktívneho občianstva a vedomia
spoločnej zodpovednosti medzi mladými ľuďmi v Prešovskom kraji. Tento projekt
reprezentoval občiansko-aktivizačnú 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 bolo 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. Projekt bol určený mladých ľudí o veku
15 – 30 rokov.
Aktivity 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“
Talkshow bez kravát
Simulované internetové voľby
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Ambasáda mladých

Obdobie trvania projektu: január – december 2015
Finančný donor projektu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci
Programov pre mládež – Hlas mladých.
Nadácia pre deti Slovenska – Hodina deťom
Hlavným cieľom RMPK v rámci projektu Ambasáda mladých bola snaha o schválenie Stratégie
PSK pre mládež na roky 2016 - 2020, napĺňanie jej cieľov a priorít a implementácia v praxi
priamo do práce s mládežou, ako živý nástroj posilnenia kvality života mladých ľudí v regióne.
V decembri bola Stratégia jednohlasne prijatá Zastupiteľstvom PSK, pričom ide vôbec o prvý
strategický dokument v oblasti mládežníckej politiky v rámci Slovenska, ktorý bol prijatý na
úrovni samosprávneho kraja. Počas realizácie projektu Ambasáda mladých sme verejnosť, no
najmä mladých a mládežnícke organizácie informovali o dôležitosti takéhoto strategického
dokumentu pre prácu s mládežou, konzultovali s odborníkmi jednotlivé oblasti a plánovali
krátkodobejšie a detailnejšie kroky k jej napĺňaniu. Vytvorili sme nový nástroj pre efektívnejšiu
a systematickejšiu prácu s mladými - funkciu ambasádor mladých a podnietili vznik skupiny
mladých lídrov združených v Ambasáde mladých reprezentujúcich mladých z MP a ORM
pôsobiacich na území PSK. Spoluprácu s ambasádormi hodnotíme vysoko pozitívne a počítame
pokračovať v takto nastolenom systéme v našej ďalšej práci s mládežou. Systematicky sme
vzdelávali mladých lídrov a zástupcov ŽŠR, MP a ORM a zvyšovali úroveň ich kompetencií a
zručností. Do aktivít projektu Ambasáda mladých boli zapojení mladí ľudia pôsobiaci v ŽŠR,
MP či ORM a tiež zástupcovia členských a pozorovateľských organizácii RMPK a široká
verejnosť.
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Stratégia PSK pre mládež na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025
Prítomných 41 poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja na zasadnutí 15.
decembra 2015 hlasovalo za prijatie návrhu Stratégie PSK pre mládež na roky 2015 – 2020 s
výhľadom do roku 2025, žiaden poslanec nehlasoval proti, ani sa nezdržal hlasovania. Ide
vôbec o prvý strategický dokument v oblasti mládežníckej politiky v rámci Slovenska, ktorý
bol prijatý na úrovni samosprávneho kraja. Stratégia bola tvorená v spolupráci medzi Odborom
školstva Úradu PSK a Radou mládeže Prešovského kraja, čo predstavuje príklad dobrej praxe
v oblasti kooperácie regionálnej samosprávy a mimovládnej organizácie.
Na jej príprave sa priamo podieľali mladí aktívni ľudia – členovia mládežníckych organizácií,
mestských mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže z celého kraja.
Stratégia poskytuje analýzu súčasného stavu v oblasti politiky mládeže na regionálnej úrovni,
ako aj prieskum potrieb a kvality života mladých ľudí v Prešovskom kraji, ktorého sa zúčastnilo
735 respondentov vo veku 15 – 30 rokov.
Stratégia zohľadňuje a prepája ciele mládežníckej politiky na úrovni Európskej únie a
Slovenskej republiky s cieľmi, úlohami a kľúčovými oblasťami na regionálnej úrovni.

Projekty v spolupráci
Cesta môjho talentu
Obdobie trvania projektu: november 2015– február 2016
Partneri projektu: Rada mládeže Košického a Žilinského kraja
Finančný donor projektu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci
Programov pre mládež – Priority.
Projekt “ Priorita je SK PRES” smeroval k zviditeľneniu a propagácii témy predsedníctva
Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016 v oblasti mládeže prostredníctvom
využitia moderných informačných technológii na nosnej aktivite Konferencia s témou “Cesta
môjho talentu 2016”. Prostredníctvom mediálnej kampane a propagácie v Košickom,
Prešovskom a Žilinskom kraji, zameranej na šírenie myšlienok SK PRES 2016 a informovanie
o pripravovanej konferencii bolo oslovených viac ako 1 000 mladých ľudí vo veku od 13 - 30
rokov. Prostredníctvom využitia moderných komunikačných aplikácii, bolo do online
vysielanej konferencie priamo zapojených 200 mladých ľudí. Vystupujúcimi na konferencii
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bolo 10 mladých ľudí z Košického, Prešovského a Žilinského kraja, ktorí na svojej kreativite a
tvorivosti pracovali a dnes môžu byť inšpiráciou ostatným. Súčasťou konferencie boli
workshopy na témy - “Rozbehni sa!”, "Zážitkové kariérové poradenstvo - Kým chceš byť?",
Kreativita a tvorivosť v nás", prostredníctvom ktorých mohli účastníci rozvíjať svoj potenciál
a kreativitu a diskutovať o dozvedieť sa o možnostiach uplatnenia sa po/pri škole. Realizácia
konferencie „Cesta môjho talentu“ položila dobrý základ pre spoluprácu v koordinácií aktivít
na regionálnej úrovni súvisiacich s októbrovou Európskou konferenciou pre mládež v rámci SK
PRES 2016 v Košiciach.

“VoluMe – Voluntary mentors

„Voluntary mentoring and partnership projects as an effective pathway into learning“
Obdobie trvania projektu: august 2013 – august 2015
Finančný donor projektu: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu,
SAAIC.
Partneri projektu: Česká republika, Veľká Británia, Litva a Nemecko
Medzinárodný projekt v rámci programu celoživotného vzdelávania Grundtvig. Témou
projektu boli 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 je príručka, ktorá mapuje projektový cyklus mentoringových
programov.
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Aktiv(iz)uj sa!

Obdobie trvania projektu: január – december 2015
Realizátor: Asociácia krajských rád mládeže – AKRAM
Finančný donor projektu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci
Programov pre mládež – Hlas mladých.
Projekt „Aktiv(iz)uj sa!“ mal za cieľ prispieť k zvýšeniu úrovne participácie mládeže a
povedomia o aktívnom občianstve na školskej, miestnej a regionálnej úrovni, a na druhej strane
na základe zberu dát a zmapovania reálnej situácie taktiež zabezpečiť podklady pre tvorbu
mládežníckej politiky. Projekt bol zameraný na oslovenie mladých ľudí vo veku 13 až 17 rokov.
Jedným z cieľov projektu bola advokácia pôsobenia krajských rád mládeže a následné
reprezentovanie, presadzovanie a obhajovanie záujmov mládeže prostredníctvom ich aktívneho
fungovania. A práve prostredníctvo realizácie aktivity „Lídri krajských rád mládeže“ projekt
prispel k neformálnemu vzdelávaniu lídrov mládeže, čím bola zabezpečená kontinuita
fungovania štruktúr zastupujúcich záujmy mládeže na regionálnej úrovni. Dôležitou súčasťou
projektu bola teda pomoc krajským radám mládeže v budovaní ich kapacít. Úspešnou
realizáciou projektových aktivít (workshopy Aktiv(iz)uj sa! prevažne realizované na stredných
školách; tréningy Lídrov KRM; zber dát ohľadne potrieb mládeže; celoslovenská konferencia
Participácia mládeže; pracovné stretnutia mládeže so zástupcami regionálnej a miestnej
samosprávy ) sme sa snažili správnym spôsobom „vtiahnuť“ do implementácie dokumentov o
mládeži samotných mladých ľudí. A takýmto participatívnym spôsobom sa mohli pripravovať
na obdobie, keď prevezmú do svojich rúk vývoj na miestnej, regionálnej, národnej i
nadnárodnej úrovni a budú zodpovední za ďalší osud nielen svojho mesta, obce, kraja, ale i
celej spoločnosti.
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V Prešovskom kraji sa opäť udeľovali ocenenia ľuďom „so srdcom na dlani“, ktorých
dobrovoľnícka práca je výnimočná a vysoko prospešná, a ktorí sú inšpiratívnym príkladom pre
ostatných.
Prešovské dobrovoľnícke centrum, ako organizátor 14. ročníka „Krajského srdca na dlani
2015“ v spolupráci s Radou mládeže Prešovského kraja, Mestským úradom Prešov
a Europedirect Prešov, pripravili slávnostný večer na ktorom sa dostalo uznania
dobrovoľníkom, kolektívu dobrovoľníkov a organizáciám, ktoré sa výrazne zameriavajú na
rozvoj dobrovoľníctva s cieľom zabezpečiť štandardy práce v tejto oblasti. Slávnostné
oceňovanie sa uskutočnilo dňa 10. 12. 2015

THE DARK TRIP
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Koordinátori verejných zbierok

Termín konania : 4.12.2015

Termín konania: 18. - 22.08.2015
Týždeň modrého gombíka: Pomoc deťom v Nepále v oblastiach postihnutých ničivými
zemetraseniami.

V Prešove, dňa 30.03.2016
______________________
Mgr. Soňa Štefančíková
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Správa o hospodárení RMPK za rok 2015
Účtovné obdobie: 01.01.-31.12.2015
Príjmy
Položky
Dotácia MŠVVŠ SR – Hlas mladých
Grant „Účiace sa partnerstvá (Grundtvig)
Grant NDS (Hodina deťom)
Regranting Priority (RMKK)
Dotácia mesta Prešov
Ostatné príjmy
Úroky z vkladov
Spolu
Výdavky
Položky
Dotácia MŠVVŠ SR – Hlas mladých
Grant „Účiace sa partnerstvá (Grundtvig)
Grant „Mládež v akcii“ (program 5.1.)
Grant NDS (Hodina deťom)
Dotácia mesta Prešov
Ostatné výdavky
Spolu
Zostatok k 31.12.2015
Pokladnica:
0€
Bankové účty:
5.655,49 €

V Prešove 30.3.2016
Vypracovali:
Dagmara Verešpejová

Suma v eur
22.500,00
2.880,00
2.784,00
3.748,00
468,00
100,00
0,11
32.480,11

Suma v eur
22.500,00
5.133,28
4.393,45
1.611,63
468,00
195,69
34.302,05

