Rada mládeže Prešovského kraja
Výročná správa

Správa o činnosti

Roku 2020 síce dominovala pandémia, ktorá nás všetkých
nepríjemne prekvapila, no v mnohom nás posunula vpred.
Organizácie prešli do digitálneho prostredia, vzdelávali online
a práve vďaka pandémii mali čas a priestor vylepšiť vnútro-organizačné procesy, zlepšiť vzťahy s kolegami, či zrealizovať dlho
odkladané nápady. Nebolo to inak ani v RMPK.
Pozornosť RMPK sme v roku 2020 upriamili na členské
organizácie. Veľa sme sa pýtali, debatovali a spoločne plánovali,
aby sme mohli tvoriť funkčnú platformu mládežníckych
organizácií v kraji. Podarilo sa nám prijať Stratégiu spolupráce s
členskými organiáciami a dizajnovať novú exekutívnu funkciu —
koordinátor členskej základne.
Členovia Stredoškolského parlamentu PSK vymysleli skvelý
a prospešný projekt: POrada — mentoring ŽŠR, ktorý pomáha
v zlepšovaní sa ŽŠR v našom kraji prostredníctvom online
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peer-to-peer mentoringových stretnutí. Do projektu sa zapojilo
11 stredných škôl, resp. 11 ŽŠR a 22 mentorov z celého Slovenska.
Aj v tomto roku sme aktívne spolupracovali s Prešovským
samosprávnym krajom pri napĺňaní opatrení Stratégie PSK pre
mládež. Vďaka tomu sme mohli dokopy vyškoliť vyše 111 členov
a koordinátorov žiackych školských rád.
Rozbehli sme pilotný ročník grantovej schémy #zlepšimeto na
podporu žiackych školských rád, do ktorej sa zapojilo 14 projektov,
pričom 12 z nich bolo podporených sumou spolu 2319 €.
Členovia ŽŠR tak mohli zrealizovať skvelé nápady, ktorými
zlepšili prostredie na stredných školách v kraji.
RMPK sa v novembri 2020 stala členom Komory ostatných
sociálno-ekonomických partnerov Rady partnerstva PSK, ktorá
sa zriadila v súvislosti s prípravou a realizáciou Integrovanej
územnej stratégie PSK v programovom období 2021 — 2027.
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Dokopy sa nám podarilo zrealizovať 74 aktivít (školení/
seminárov/ konferencií/ projektov a stretnutí), ktoré oslovili a mali
priamy dosah na viac ako 3530 mladých ľudí v kraji. Za podporu
v roku 2020 ďakujeme Ministerstvu školstva, vedy, výskumu
a športu SR, Iuvente — Slovenský inštitút mládeže a Prešovskému samosprávnemu kraju.
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
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Projekty

Hlas 2020
Donor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Trvanie projektu: 01. 01. 2020 — 31. 12. 2020
Dotácia: 35 322 €
Spoluﬁnancovanie: 3 943,34 €
Celková suma výdavkov: 39 265,34 €
Zrealizované aktivity
Valné zhromaždenie RMPK
Do platformy mládežníckych organizácií sme prijali 2 nové
členské organizácie: Pathﬁnder a Združenie kresťanských
spoločenstiev mládeže. V roku 2020 tak RMPK tvorilo sieť
13 členských organizácií.
imProve program
Druhý ročník dlhodobého vzdelávaco-praktického programu pre
členov Stredoškolského parlamentu PSK pokračoval pravidelnými mesačnými tréningami, ktoré boli zamerané na osobnostný
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rozvoj aktívnych študentov stredných škôl, aktivizujúcich sa
v žiackych školských radách. Členovia SPPSK sa zamerali na:
Sebapoznávanie a sebarozvoj; Komunikáciu v tíme ŽŠR;
Brainstorming k realizácii vlastného projektu; Prípravu projektu:
POrada — Mentoring ŽŠR; Doplňujúce voľby SP PSK; Teambuilding; Time management a Advokáciu záujmov mladých. V rámci
doplňujúcich volieb do SP PSK sme obdŕžali 15 prihlášok, pričom
zvolených bolo 9 nových členov. Aktuálna skupinka SP PSK
pozostáva zo 14 členov.
POrada — mentoring ŽŠR
Mentoringový projekt vymysleli členovia SP PSK, aby pomohli
žiackym školským radám rásť. Do projektu sa prihlásilo 11 tímov
ŽŠR, resp. 11 stredných škôl zo Svitu, Stropkova, Starej Ľubovne,
Horného Smokovca a 7 škôl z Prešova. Tie členovia SP PSK
prepojili s 22 mentormi, ktorým poskytujú support. Zapojení
mentori absolvovali tri „Basecamp“ školenia, kde sa pripravovali
na vedenie mentoringových rozhovorov s členmi a koordinátormi
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ŽŠR. Na spoločnom „Kick-oﬀ“ stretnutí sa prvýkrát stretli
a prepojili mentori s tímami ŽŠR. Mentori dnes, vďaka pravidelným online stretnutiam, pomáhajú v rozvoji tímov ŽŠR
z Prešovského kraja. Hľadajú riešenia problémov zverených rád
a odovzdávajú im praktické rady a tipy na zlepšenie ich fungovania.
Odborný seminár pre ŽŠR — Základný modul
Semináre pre ŽŠR sa stali našim nosným, každoročným školením.
Účastníkom poskytli základné informácie o ŽŠR, jej podpornej
legislatíve a základných dokumentoch, o Rade školy
a o možnostiach angažovať sa na pôde školy. Zrealizovali sme
2 semináre v spádových oblastiach — Prešov a Spišská Belá a
1 seminár online. Dokopy sme vyškolili 52 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. Osem vyškolených účastníkov odchádzalo s informáciami o tímovej spolupráci,
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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.
Koordinátor ŽŠR v praxi
V rámci záverečnej fázy akreditovaného vzdelávania deklarovali
koordinátori ŽŠR povinnú tréningovú prax (min. 20 hod)
a prezentovali zrealizované aktivity. Na školení si osvojili
facilitačné techniky, vytvorili plán rozvoja ŽŠR pomocou metód
neformálneho vzdelávania a v záverečnej hodnotiacej skúške
si preverili svoje vedomosti z oboch fáz školenia. Certiﬁkát
o úspešnom absolvovaní školenia si prevzalo 9 účastníkov.
Kritické myslenie pre náročných:
Prečo fakty prehrávajú s emóciami
Interaktívny online kurz previedol pedagógov, riaditeľov škôl,
pracovníkov s mládežou témami ako: systematické chyby v myslení;
ako sa nenechať nachytať; ako rozpoznať argumentačné triky
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a ako si v sebe pestovať odolnosť pred spadnutím
do myšlienkových pascí.
Konferencia pre ŽŠR
Záštitu nad sieťujúcou online konferenciou pre členov a
koordinátorov ŽŠR už po tretí krát prevzal predseda PSK — Milan
Majerský. Tematicky sme konferenciu zamerali na súčasný trend
mladých — AktiMYzmus, ktorý približil Youthwatch.
Na konferencii sme prvýkrát predstavili vybrané zaujímavosti
z Prieskumu o fungovaní ŽŠR v kraji, členovia SP PSK priblížili
prebiehajúci projekt POrada — Mentoring ŽŠR a svoje úspešne
zrealizované projekty predstavili grantisti #zlepšimeto.
Inšpiratívne príspevky rečníkov k téme mládežníckeho aktivizmu
boli zamerané na: prevenciu extrémizmu (Marek Mach — Mladí
proti fašizmu), ochranu životného prostredia (Marta Fandlová —
Mladí za klímu), udržateľný životný štýl (Heňa Zezulová —
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Young & Eco), digitalizácia a nové technológie (Adam Bednár —
Noove). Konferencie sa zúčastnilo 83 ľudí.
Ako písať úspešné projekty
Školenie sme organizovali v nadväznosti na grantovú schému
#zlepšimeto. Účastníkom priblížilo projektový cyklus a vyskúšali
si písanie projektu v praxi – oboznámili sa ako správne formulovať projektové ciele, východiskovú situáciu, aktivity i rozpočet.
Zlepšili si tak kompetencie v oblasti projektového myslenia
a nadobudli základné zručnosti písania projektov.
#zlepšimeto
Pilotný grantový program #zlepšimeto bol zameraný
na skvalitnenie života mladých ľudí na stredných školách
v Prešovskom kraji prostredníctvom angažovaných žiackych
školských rád. Donorom programu je Prešovský samosprávny
kraj, pričom RMPK je jeho administrátorom.
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Dokopy sme obdržali 14 projektových žiadostí, hodnotiaca
komisia rozhodla o podporení 12 projektov, z ktorých sa úspešne
(kvôli pandémii Covid19) podarilo zrealizovať 10. Realizáciou
projektov žiaci zlepšili kvalitu života na svojej škole, aj si svoje
kompetencie v oblasti projektového manažmentu v praxi.
Infoseminár podporených projektov
Seminár informoval prvožiadateľov o grant #zlepšimeto, akým
spôsobom úspešne administrovať a realizovať svoj projekt.
Účastníkov sme oboznámili s detailmi povinnej propagácie,
ﬁnančnými náležitosťami vyúčtovávania grantu a svojou účasťou
na seminári si zlepšili kompetencie v oblasti projektového
riadenia.
Prieskum ŽŠR
Prieskum sledoval vedomosť o fungovaní ŽŠR na stredných
školách v Prešovskom kraji z pozície žiakov, pedagógov a členov
ŽŠR v nadväznosti na súlad so zákonom č.596/2003 Z.z., ktorý
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ŽŠR ustanovuje. Dokopy sa ho zúčastnilo 1588 respondentov.
Prieskum poskytol dôležité dáta, na ktorých je možné stavať
aktivity pre ŽŠR zo strany RMPK, ale aj Prešovského kraja. Jeho
výsledky sú k dispozícii na www.rmpk.sk v časti Publikácie.
ActivQuiz
Kvíz sme realizovali v spolupráci s IUVENTOU — Slovenským
inštitútom mládeže. Spoločne sme zorganizovali 7 súťažných kôl
— 6 online a 1 oﬄine — krajské kolo aj s workshopmi. Dokopy sa
zapojilo 131 účastníkov, ktorí si overili svoje technické zručnosti
počas online Kahoot kvízov a vedomosti zahŕňajúce otázky
ohľadom ŽŠR, legislatívy, organizácií, Iuvente, RMPK, aktívnom
občianstve, aktuálnych udalostiach zo Slovenska a zo sveta
a všeobecno-vedomostnom prehľade.
Tímovka
Podujatie bolo zamerané na teambuildingové — stmeľovacie
aktivity s prepojením na teoretické vstupy o tíme a tímovej
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spolupráci. Cieľom aktivity bolo stmeliť triedu prvákov na SOA
Prešov a uvedomiť si význam spolupráce v triede a v škole.
Naživo s RMPK
V období november - december 2020 sme sa stretávali so
zástupcami členských organizácií RMPK a potenciálne novými
členskými organizáciami. Dokopy sa nám podarilo zrealizovať 12
stretnutí, ktoré boli priestorom pre vzájomnú výmenu skúsenosti, inšpiráciou, motiváciou pre spoluprácu v nasledujúcom roku
2021 a tiež otvorenou diskusiou o potrebách a možnostiach pre
posilnenie kvality života mladých ľudí v Prešovskom kraji.
Výstupom aktivity je prijatá Stratégia spolupráce s členskými
organizáciami RMPK na roky 2021-2023.
Zvyšovanie kvality činnosti RMPK
Aj tento rok sme v RMPK v rámci budovania kvalitného tímu
nezaháľali a každý z nás absolvoval v priebehu roka niekoľko
školení. Pomohli sme znovuobnoviť ml. Parlament Prešov,
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reprezentovali RMPK navonok, zabezpečovali potrebný
informačný servis pre mladých a mládežnícke organizácie.
V júni sme vypracovali „Social media plan“ v snahe zabezpečiť
pravidelnú komunikáciu našich aktivít navonok a zvýšenie
sledovanosti RMPK zo strany mladých. V roku 2020 sme poslali
5 newsletterov a celkovo sme zlepšili obsahovú a vizuálnu
komunikáciu na sociálnych sieťach. Intenzívne sme rokovali
o vzájomnej spolupráci s PSK. Výsledkom je spolupráca na
odborných seminároch pre ŽŠR — základný modul, nadstavbový
modul, Koordinátor ŽŠR v praxi, školenia projektového manažmentu a grantovej schéme #zlepšimeto.
Spolupráca s Prešovským samosprávnym krajom
Rozpočet: 6263, 09 €
Na základe podpísaného Memoranda o spolupráci PSK s RMPK
sme vypracovali návrh aktivít za účelom implementácie opatrení
Stratégie PSK pre mládež v oblasti „PARTICIPÁCIA“.
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Jednalo sa o napĺňanie jej konkrétnych opatrení:
„Rozširovať participáciu mládeže na živote školy (ŽŠR),
mesta/obce (MMP/ORM), regiónu (SP PSK) a rozvíjať zručnosti
koordinátorov mládeže.“ V rámci napĺňania tohto opatrenia sme
dokopy zrealizovali 6 školení a vyškolili vyše 111 členov a
koordinátorov ŽŠR.
„Vytvoriť regionálnu grantovú schému pre systematické
vzdelávanie potenciálnych mladých lídrov a koordinátorov
mládeže.“ Vytvorenie grantovej schémy #zlepšimeto na podporu
lídrov žiackych školských rád v našom kraji považujeme za veľký
úspech roka 2020. Celková vyčlenená suma grantu #zlepšimeto
bola 2400 €, z toho sa podporeným grantistom podarilo
vyčerpať 1865, 09 €.
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Kalendár úspechov
a zaujímavostí 2020

1

Apríl: plynulý prechod organizácie do online prostredia
Máj: úspešné ukončenie pilotného grantového programu #zlepšimeto
Jún: ukončené prvé dvojfázové akreditované vzdelávanie Koordinátor
ŽŠR v praxi a pripravený Social Media Plan RMPK na druhý polrok ‘20
September: spustený nový projekt Stredoškolského parlamentu
PSK: POrada — mentoring ŽŠR
Október: spolupráca na znovuobnovení MP2 — Mládežníckeho
parlamentu Prešova, nábor nových členov SP PSK
November: RMPK sa stala členom Komory ostatných sociálno-ekonomických partnerov Rady partnerstva PSK
December: Predsedníctvo RMPK prijalo Stratégiu spolupráce
s členskými organizáciami
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Štatistiky

1
74
3 530+

krajský prieskum

aktivít a podujatí

mladých ľudí

Správa o hospodárení

Účtovné obdobie: 01. 01. — 31. 12. 2020
Príjmy
Dotácia MŠVVŠ SR — Hlas mladých: 35 322,00 €
Dotácia PSK — grantová schéma #zlepšimeto: 2 400,00 €
Príjmy z PSK — aktivity ŽŠR: 4 523,00 €
Členské príspevky: 110,00 €
Ostatné príjmy: 166,88 €
Spolu: 42 521,88 €
Výdavky
Dotácia MŠVVŠ SR — Hlas mladých: 35 322,00 €
Ostatné výdavky: 2 223,00 €
Dotácia PSK: 2400,00 €
Záväzky — fond na prevádzku v roku 2021: 2576,00 €
Spolu: 42 521,00 €
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Rada mládeže
Prešovského kraja
Vajanského 17
080 01 Prešov
rmpk@rmpk.sk
www.rmpk.sk
Výročnú správu spracovala
Mgr. Marianna Potanovičová
Správu o hospodárení vypracovala
Mgr. Dagmara Verešpejová
Graﬁcký dizajn a DTP
www.jakublenart.com
V Prešove, 30. 03. 2021

