Rada mládeže Prešovského kraja

Výročná správa 2019

Správa o činnosti
Rok 2019 bol najmä o podpore fungovania žiackych školských
rád v kraji. Tešíme sa, že sme nadviazali aktívnu spoluprácu
s Prešovským samosprávnym krajom pri napĺňaní opatrení
Stratégie PSK pre mládež. Vďaka tomu sme mohli dokopy
vyškoliť vyše 100 členov a koordinátorov žiackych školských rád.
V novembri 2019 sme slávnostne vyhlásili výzvu na predkladanie
žiadostí v rámci pilotného ročníka grantového programu
#zlepšimeto, ktorého cieľom je skvalitniť život mladých ľudí n
a stredných školách v Prešovskom kraji prostredníctvom
angažovaných žiackych školských rád. Do uzávierky programu
sa zapojilo 14 žiadostí.
Vydali sme v poradí druhú publikáciu na skvalitnenie práce
žiackych školských rád na základných aj stredných školách.
Najnovšia metodická príručka dopĺňa prvú verziu o informácie
na podporu líderských zručností členov ŽŠR.
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Zloženie tímu
Marianna Potanovičová — Predsedníčka RMPK
Matúš Mihaľko — Člen predsedníctva RMPK
Damián Žilka — Člen predsedníctva RMPK
Peter Forgáč — Člen predsedníctva RMPK
Soﬁa Michňáková — Členka predsedníctva RMPK
Dagmara Verešpejová — Kontrolórka RMPK
Projekty
Hlas 2019
Donor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Trvanie projektu: 01. 01. 2019 — 31. 12. 2019
Dotácia: 22 356 €
Spoluﬁnancovanie: 6 108,93 €
Celková suma výdavkov: 28 464,93 €
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Zrealizované aktivity
Valné zhromaždenie RMPK
V roku 2019 sa konali voľby Predsedu, Predsedníctva
a kontrolóra RMPK, prijali sa 3 nové členské organizácie (Domka,
stredisko Sabinov; Laura, stredisko Humenné; o.z. Diﬀerent). Pre
členské organizácie bol pripravený workshop Graﬁckej facilitácie.
imProve program
Je dlhodobý vzdelávaco-mentoringovo-praktický program pre
aktívnych študentov stredných škôl - členov ŽŠR. Program
je určený zvoleným členom Stredoškolského parlamentu PSK
(SP PSK), ktorý zastupuje a združuje ŽŠR v Prešovskom kraji.
Skupina SP PSK 2017/2019 si na konferencii pre ŽŠR slávnostne
prevzala certiﬁkáty o úspešnom absolvovaní programu. Zároveň
boli zvolení noví členovia SP PSK 2019/2021 (9 členov), ktorí
ešte v decembri absolvovali prvé teambuildingové stretnutie.
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»Zistila som, že je toho omnoho viac, čo sa týka hlasu
mladých a že sa môžeme, aj my mladí, dostať ďaleko
už v takom mladom veku.«

Raňajky so županom
Stretnutie zástupcov SP PSK so zástupcami PSK: predsedom
Milanom Majerským, vedúcim odboru školstva Jánom Furmanom
a pani Ivetou Tarabčákovou (odbor školstva PSK). Na spoločnom
stretnutí mladí informovali o potrebách/problémoch mládeže
v PSK, zrealizovaných aktivitách v rokoch 2017/2019, aké
beneﬁty im členstvo v SP PSK prinieslo, ako aj o ich plánoch do
budúcna.
Workshopy pre ŽŠR
Workshopy na stredných školách v Medzilaborciach a v Prešove
viedli členovia SP PSK peer2peer formou. Žiakom predstavili
zákon o žiackych školských radách, čo je úlohou ŽŠR a ako by
mali správne vyzerať voľby do ŽŠR. Na základe vlastných
príkladov motivovali žiakov, že angažovať sa na pôde školy môže
byť prínosom, nielen pre žiaka, ale aj pre školu.
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Odborný seminár pre ŽŠR — Základný modul
Semináre poskytli účastníkom základné informácie o ŽŠR,
podpornej legislatíve ŽŠR, jej základných dokumentoch, o Rade
školy a o možnostiach angažovať sa na pôde školy. Zrealizovali
sme 3 semináre v spádových oblastiach: Prešov, Humenné
a Poprad. Dokopy sme vyškolili 59 účastníkov.
Odborný seminár pre ŽŠR — Nadstavbový modul
Bol určený pre aktívnych členov ŽŠR, ktorí v ŽŠR fungujú
min. 1 rok alebo ktorí sú absolventmi základného modulu.
Štrnásť vyškolených účastníkov odchádzalo s informáciami
o tímovej spolupráci, marketingu, plánovaní, ako aj tipmi a trikmi,
ktoré pomáhajú nakopnúť motiváciu členov ŽŠR. Ako prínos
hodnotili účastníci sieťovacie aktivity a možnosť vymieňať si
skúsenosti a nápady. Dvojdňový seminár sa konal v Prešove.
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»Naučila som sa ako pracovať v tíme (využijem to
v našej ŽŠR) a hlavne ako motivovať členov (určite
vyskúšam všetko).«

Koordinátor ŽŠR v praxi
Išlo o realizáciu 1. fázy akreditovaného vzdelávania pre koordinátorov ŽŠR do ktorej sa prihlásilo 11 koordinátorov z Prešovského
kraja s cieľom zlepšiť svoje vedomosti a motiváciu žiakov.
Účastníci v medzifáze majú za úlohu vytvoriť plán rozvoja ŽŠR
a aplikovať dané aktivity v praxi. Druhá fáza školenia je plánovaná na 1. polrok 2020.
Konferencia pre ŽŠR
Záštitu nad sieťovacou konferenciou pre členov a koordinátorov ŽŠR
z Prešovského kraja už po druhý krát prevzal predseda PSK Milan
Majerský. Počas konferencie dostali priestor inšpiratívni junior
rečníci a volili sa noví členovia SP PSK na obdobie 2019/2021. Na
konferencii sme slávnostne odštartovali novinku — grantovú schému
pre ŽŠR #zlepšimeto. Tá predstavuje skvelú príležitosť pre členov
ŽŠR získať prostriedky a zároveň sa naučiť, ako správne napísať
projekt, starať sa o ﬁnancie a ako kreatívne pretaviť nápady do
reálnej podoby. Konfrenecie sa zúčastnilo 80 ľudí.
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Odborný seminár pre PsM
V roku 2019 sa nám podarilo zrealizovať 2 odborné semináre
určené pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich na
témy „Projektový manažment“ a „Ako horieť a nevyhorieť“
zameraný na prevenciu syndrómu vyhorenia a identiﬁkáciu jeho
príznakov. Seminárov sa zúčastnilo dokopy 24 účastníkov.
Študentské voľby
Voľby na stredných školách boli presnou simuláciou skutočných
volieb so všetkým, čo k tomu patrí — volebná miestnosť, komisia,
lístky, urna a skutoční kandidáti. Hlavným organizátorom volieb
boli Pre Stredoškolákov, pričom našou úlohou bolo oslovovať
stredné školy a vyzývať k ich zapojeniu. Zorganizovali sme 2 kolá
prezidentských volieb a voľby do EP.
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Metodická príručka pre ŽŠR
V poradí už druhá príručka pre ŽŠR z dielne RMPK nadväzuje na
prvú a prehlbuje problematiku ŽŠR. Príručka je určená pre
základné a stredné školy a je voľné dostupná na stiahnutie na
www.rmpk.sk. Tentokrát sme hlbšie rozobrali 4 schopnosti člena
ŽŠR: reprezentovať, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť
motivovať a komunikovať.
Vzdelávanie lídrov ŽŠR
Aktivitu sme sa rozhodli zatraktívniť súťažou, v ktorej výhrou bol
teambuilding pre zapojené ŽŠR. Ich úlohou bolo čo najkreatívnejšie odprezentovať svoju Radu. Obsahovo sme aktivitu
zamerali na teambuildingové stmeľovacie aktivity, teoretické
časti o tíme a tímovej spolupráci. Na 2 teambuildingových
stretnutiach sa vystriedali 4 ŽŠR a 31 študentov.
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Zvyšovanie kvality činnosti RMPK
V rámci tejto aktivity sme počas leta realizovali strategické
plánovanie RMPK, ktorého výsledkom je Akčný plán RMPK na
nasledujúce 2 roky. RMPK sme reprezentovali na mládežníckych
konferenciách a stretnutiach monitorovacích výborov Hlas v
Bratislave. Náš tím sa vzdelával v témach: De-polarizácia: Ako
premosťovať rozdelené komunity od PDCS, Koučing ako
špeciﬁcká metóda sprevádzania mladých od OZ VIAC a pod. Na
medzinárodných projektoch v Bruseli nás zastupoval Matúš
Mihaľko. Zúčastnil sa 4 školení v Bruseli, Štrasburgu a Fínsku.
Boli sme členmi pracovnej skupiny na implementáciu odporúčaní
Rady Európy pre prácu s mládežou. Taktiež sme sa v roku 2019
úspešne registrovali v European Youth Foundation.
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Spolupráca s PSK
Rozpočet: 4 952 €
Na základe podpísaného Memoranda o spolupráci PSK s RMPK sme
vypracovali návrh aktivít za účelom implementácie opatrení v oblasti
„PARTICIPÁCIA“ Stratégie PSK pre mládež, pre Odbor školstva,
mládeže, telesnej výchovy a športu PSK na rok 2019.
Jednalo sa o napĺňanie konkrétnych opatrení:
„Rozširovať participáciu mládeže na živote školy (ŽŠR), mesta/obce
(MMP/ORM), regiónu (SP PSK) a rozvíjať zručnosti koordinátorov
mládeže.“ — kde sme dokopy vyškolili vyše 100 členov a koordinátorov ŽŠR.
„Vytvoriť regionálnu grantovú schému pre systematické vzdelávanie
potenciálnych mladých lídrov a koordinátorov mládeže.“ — vytvorili sme
grantovú schému #zlepšimeto na podporu efektívneho fungovania
ŽŠR v kraji. Celková alokovaná suma: 3000 €. Do pilotného ročníka
sa dokopy stihlo prihlásiť 14 žiackych školských rád.
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Prešov v akcii
Donor: Prešovský samosprávny kraj, Dotácia: 801,06 €
Donor: Mesto Prešov, Dotácia: 655 €
Realizácia: 17. — 18. 08. 2019
Neformálna skupina „Prešov v akcii“ v spolupráci s RMPK
zrealizovali 2-dňovy festival športu a umenia na sídlisku III.
v Prešove. Súčasťou festivalu boli amatérske športové turnaje vo
futbale, streetballe, tenise štvorhre a dvojhre a vo volejbale.
Zapojených bolo dokopy 206 športovcov v 4 turnajoch. Pre deti
a mládež boli pripravené súťaže, tvorivé dielne, maľovanie na
tvár, nafukovacie atrakcie, airsoft stánok a ukážky prác hasičov.
Návštevníci si mohli popri turnajoch užiť pestrý kultúrny
program, ktorý zahŕňal rôzne tanečné a gymnastické vystúpenia,
live DJ set´s, ukážky bojových umení, jogu, workshopy a bohatú
tombolu. Na oddych bola pripravená Chill-out zóna a pre
zvedavých Escape room s Erasmus+ či stánky viacerých
neziskových organizácii.
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»Očakávala som tu kolektív, ktorý bude uzavretý
a nebudeme si rozumieť. Nudný program a formu
prednášania. Ale opak je pravdou. Zistila som aká
dôležitá je spolupráca.«

Participácia na živote školy
Donor: Nadácia pre deti Slovenska
Trvanie projektu: 01. 07. 2018 — 31. 03. 2019
Grant: 3 600 €
Prostredníctvom vzdelávacích aktivít, zameraných na osobnostný rozvoj mladého človeka, mládežnícku politiku, či na nadobudnutie nových lektorských zručností, si účastníci v projekte zlepšili
svoje kompetencie a zručnosti aktívne pôsobiť a zapájať sa do
verejného života vo svojom, meste, obci, kraji. Projekt sa taktiež
zameriaval na posilnenie implementácie dokumentov v rámci
mládežníckej politiky na krajskej úrovni.
Štatistiky
1 metodická príručka
26 aktivít
1 026+ účastníkov
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Kalendár úspechov a zaujímavostí 2019
Marec: školenie ECYC (European Confederation of Youth Clubs)
a Youth Department — Council of Europe (Štrasburg, Francúzsko)
na tému odporúčania Rady Európy pre prácu s mládežou
Apríl: registrácia v rámci European Youth Foundation
Máj: školenie „Práca s mládežou a udržateľné komunity: úloha
Európskej charty mládeže pri poskytovaní služieb práce
s mládežou“ (Helsinki, Fínsko — Maty)
Jún: RMPK súčasťou pracovnej skupiny ECYC k implementácii
odporúčaní pre prácu s mládežou (Brusel, Belgicko — Maty)
August: Nový akčný plán RMPK na roky 2020/2021
September: 1x akreditovaný modul Koordinátor ŽŠR v praxi
Október: školenie Advokácia s pomocou Odporúčania Rady
Európy pre prácu s mládežou (Brusel, Belgicko — Maty)
November: vyhlásenie pilotnej grantovej výzvy #zlepsimeto
na podporu fungovania ŽŠR v kraji
December: Memorandum o regionálnej spolupráci s RMS
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Správa o hospodárení
Účtovné obdobie: 01. 01. — 31. 12. 2019
Príjmy
Dotácia MŠVVŠ SR — Hlas mladých: 22 356,00 €
Dotácia PSK: 801,06 €
Dotácia mesta Prešov: 655,00 €
Ostatné príjmy: 5 057,00 €
Spolu: 28 869,06 €
Výdavky
Dotácia MŠVVŠ SR — Hlas mladých: 22 356,00 €
Ostatné výdavky: 1 411,88 €
Dotácia PSK: 801,06 €
Dotácia mesta Prešov: 655,00 €
Spolu: 27 056,50 €
Zostatok k 31. 12. 2019
Pokladnica: 203,83 €
Bankové účty: 1 583,73 €
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Rada mládeže
Prešovského kraja
Vajanského 17
080 01 Prešov

www.rmpk.sk
Vypracovali
Matúš Mihaľko
Marianna Potanovičová
Dagmara Verešpejová
Graﬁcký dizajn a DTP
www.jakublenart.com
Fotograﬁe
archív RMPK

V Prešove, 05. 05. 2020

rmpk@rmpk.sk

