Rada mládeže Prešovského kraja
Výročná správa

Správa o činnosti

Prioritou RMPK v roku 2021 bolo posilnenie spolupráce s členskými organizáciami RMPK, aby sme mohli tvoriť funkčnú mládežnícku platformu v našom kraji.
Podarilo sa nám rozšíriť spoluprácu aj s Prešovským samosprávnym krajom
v rámci participatívneho tvorenia Stratégie PSK pre mládež.
V roku 2021 sme si zvolili staro-nové Predsedníctvo, kontrolórku i Predsedníčku
RMPK. Členovia Stredoškolského parlamentu PSK vymysleli skvelý a prospešný
projekt: POrada — mentoring ŽŠR, ktorý pomáhal v zlepšovaní sa ŽŠR v našom
kraji prostredníctvom online 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 dokopy
zrealizovali 6 školení a vyškolili vyše 111 členov žiackych školských rád. Rozbehli sme druhý ročník grantovej schémy #zlepšimeto na podporu žiackych školských rád, do ktorej sa zapojilo 18 projektov, pričom 11 z nich bolo podporených sumou spolu 4877,30 €. Členovia ŽŠR tak mohli zrealizovať skvelé nápady,
ktoré mali pozitívny dopad na 3253 študentov stredných škôl Prešovského kraja.
Od októbra 2021 sa RMPK stalo hlavným koordinátorom procesu prípravy
novej Stratégie PSK pre mládež, pričom PSK je jej garantom. Pozitívom je
vnímanie RMPK zo strany PSK ako spoľahlivého partnera v oblasti mládežníckej
politiky, keďže písanie Stratégie zverilo do rúk RMPK. Do prípravy tohto strednodobého strategického dokumentu sme zapojili vyše 40 expertov z mládežníckych organizácií a 4369 mladých, ktorí sa zapojili do Prieskumu potrieb a kvality
života mladých Prešovského kraja.
Dokopy sa nám v roku 2021 podarilo zrealizovať 61 aktivít (školení/ seminárov/
konferencií/ projektov a stretnutí), ktoré oslovili a mali priamy dosah na viac ako
8434 mladých ľudí v kraji. Za podporu v roku 2021 ďakujeme Ministerstvu
školstva, vedy, výskumu a športu SR, Iuvente — Slovenský inštitút mládeže
a Prešovskému samosprávnemu kraju.

4

Zloženie volených orgánov RMPK
Marianna Potanovičová — Predsedníčka RMPK
Damián Žilka — Člen predsedníctva RMPK
Peter Forgáč — Člen predsedníctva RMPK
Soﬁa Michňáková — Členka predsedníctva RMPK
Daniel Koháni — Člen predsedníctva RMPK
Jana Jonová — Kontrolórka RMPK
Výkonný tím RMPK
Marianna Potanovičová — Projektová manažérka
Soﬁa Michňáková — Junior koordinátorka
Maty Mihaľko — Komunikačný a PR koordinátor
Dagmara Verešpejová — Koordinátorka členskej základne, účtovníčka
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Projekty

Hlas 2021
Donor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Trvanie projektu: 01. 01. 2021 — 31 .03 .2022
Dotácia: 40 240,80 €
Spoluﬁnancovanie: 6 747,23 €,
Celková suma výdavkov: 46 988,03 €
Zrealizované aktivity
imProve program
Dlhodobý vzdelávaco-praktický program pre členov Stredoškolského parlamentu PSK pokračoval pravidelnými mesačnými tréningami, ktoré boli zamerané na
osobnostný rozvoj aktívnych študentov stredných škôl, aktivizujúcich sa v žiackych školských radách. Účastníci druhého ročníka imProve programu získali
certiﬁkát potvrdzujúci ich dvojročnú snahu. V novembri 2021 sme realizovali
nové voľby členov SP PSK. Dokopy sme obdržali 20 prihlášok, pričom zvolení
boli 13 z nich na nové funkčné obdobie školských rokov 2021/2023.
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 poskytovali potrebnú
podporu. Mentori vďaka pravidelným online stretnutiam, pomáhali v rozvoji
tímov ŽŠR z Prešovského kraja. Hľadali riešenia problémov zverených rád
a odovzdávali im praktické rady a tipy na zlepšenie ich fungovania.
Raňajky so županom
Na stretnutí predstavili zástupcovia žiackych školských rád stredných škôl Predsedovi PSK a zástupcom odboru školstva riešenia na problémy, ktoré ich v kraji
trápia. Informovali kraj o činnosti Stredoškolského parlamentu PSK (SP PSK)
o plánoch RMPK, o doplnkových voľbách, konferencii pre ŽŠR, o tom, že rozbehli Instagram, absolvovali množstvo imProve stretnutí a úspešne zrealizovali
mentoringový program pre ŽŠR — POrada.
#zlepšimeto
Druhý ročník grantového programu #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. Po úspešnej realizácii
pilotnej grantovej schémy, sa PSK v roku 2021 rozhodlo navýšiť celkovú alokáciu grantového programu na 5000 €. Dokopy sme obdržali 18 projektových
žiadostí a hodnotiaca komisia rozhodla o podporení 11 projektov v celkovej
sume 4877,30 €.
Podporené projekty mali celkový pozitívny dopad na 3853 študentov stredných
škôl Prešovského kraja. V rámci projektov sa podporilo vytvorenie 8 oddycho7

vých zón na školách, 1 vzdelávací portál, vybavenie 2 školských rozhlasových
štúdií a obnovenie rozhlasového vysielania, 10 triednych teambuildingov
a 1 celoškolský športový deň. Do projektov sa zapojilo 227 študentov, členov
žiackych školských rád a dobrovoľníkov. Dokopy sa zrealizovalo viac ako
41 aktivít na stredných školách.
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.
Odborný seminár pre ŽŠR — Základný modul
Odborné semináre sú už pravidelnou súčasťou „podporného balíčka pre ŽŠR“,
ktorý v RMPK realizujeme. Aktivity realizujeme každý rok, vždy pre novú skupinu mladých, ktorí prídu do ŽŠR. Našim cieľom je kontinuálne a dlhodobo podporovať demokratické procesy na stredných školách v kraji. Novinkou v tomto
roku bol 1 seminár venovaný novej cieľovej skupine — členom ŽŠR na základných školách, ktorí si seminár pochvaľovali. Zrealizovali sme 3 online semináre,
pričom sme dokopy vyškolili 53 účastníkov.
Odborný seminár pre ŽŠR — Nadstavbový modul
Nadstavbový seminár je súčasťou balíka vzdelávaní pre ŽŠR už cca 5 rok. Tento
modul je určený pre aktívnych členov ŽŠR, ktorí v ŽŠR fungujú min. 1 rok alebo
ktorí v predchádzajúcich rokoch absolvovali základný modul. Zahŕňal bloky
informácií týkajúcich sa tímovej spolupráce, marketingu, plánovania, ako aj tipy
a triky, ktoré pomáhajú nakopnúť motiváciu jednotlivých členov ŽŠR. V roku
2021 sme sa rozhodli zrealizovať 2 takéto moduly online formou, pričom sme
vyškolili 32 členov ŽŠR.
Konferencia pre ŽŠR
Záštitu nad sieťujúcou online konferenciou pre členov a koordinátorov ŽŠR už
po štvrtý krát prevzal predseda PSK — Milan Majerský. Tematicky sme konferenciu zamerali na identiﬁkovanú potrebu mladých najmä počas pandémie
Covid19 — Wellbeing mladých. Konferencia mala ambíciu zodpovedať na
otázky: Ako si zachovať duševnú pohodu?, Ako sa stať pokojnejšími a šťastnejšími?, A ako získať chuť do života. Počas programu sa prezentovali úspešne zrealizované projekty grantového programu #zlepšimeto, činnosť SP PSK, prebehli
voľby do SP PSK a počuli sme aj inšpiratívne príspevky rečníkov k téme wellbeing-u: Julian Gerhart — Ako meniť svet okolo seba a nezabiť sa, Matej Hrabovský — Mindfulness pre psychickú pohodu, Valentína Sedileková — Poruchy
príjmu potravy a body shaming, Dominika Rajznerová — IPčko — Psychológ
v mobile nonstop, anonymne, dostupne. Konferencie sa zúčastnilo vyše 80 ľudí.
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Konferencia o mladých — Reštart: My nezastavujeme
Tematicky sme konferenciu zamerali na praktický reštart po pandémii pre mládežnícke organizácie — reštart práce s mládežou, reštart v zmýšľaní a aktivitách,
prispôsobenie sa „novému normálu“. Program pozostával z inšpiratívnych rečníkov, ktorí si zvolili nasledovné témy príspevkov: Čo dobré nám priniesla korona?
(Paulína Masaryková, VÚDPaP), Nové trendy v dobrovoľníctve mladých (Dominika Hradiská, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií), Stratégia inštitucionálneho rozvoja (Zuzana Boršč, Róbert Závacký, VÚDPaP), Plasticita —
umenie improvizovať pod tlakom (Veronika Spišková, OUTDOOR INSTITUTE),
A čo takto adaptačné dva týždne pre učiteľov a pracovníkov s mládežou (Dávid
Králik). Na konferenciu sa prihlásilo 61 účastníkov nielen z Prešovského kraja
ale z celého Slovenska.
Workshopy Ako na...
Cieľom aktivity bolo poskytnúť kvalitné vzdelávanie pre potenciálnych mladých
lídrov v kraji v snahe zlepšovať ich mäkké zručnosti a zvýšiť ich konkurenciu na
trhu práce. Pri realizácii workshopov sme spolupracovali s Inštitútom pre dobre
spravovanú spoločnosť, Demagog.sk a Platformou dobrovoľníckych centier.
Workshopy boli zamerané na nasledovné témy: Ako písať chytľavo, Ako vyhľadávať informácie v otvorených zdrojoch, Ako písať úspešné projekty, Ako kriticky myslieť — verzia pre náročných, Ako motivovať seba i druhých, Ako na tímovosť?, Ako písať úspešné projekty. Dokopy sme zrealizovali 7 školení a vyškolili
151 účastníkov.
Valné zhromaždenie RMPK
Do platformy mládežníckych organizácií sme prijali 7 nových členských organizácií: Mládežnícke futbalové centrum Kapušany, KreDo, Ml. parlament Snina,
Ml. parlament Stará Ľubovňa, Expression o.z., Slovenský skauting — Východoslovenská oblasť a Mládežnícky parlament mesta Veľký Šariš. V roku 2021 tak
RMPK tvorilo sieť 17 členských organizácií, Valné zhromaždenie RMPK sa
v danom roku zišlo 2x a prebehli aj voľby do orgánov RMPK. Valné zhromaždenie zvolilo staro-nových členov Predsedníctva, kontrolóra a Predsedníčku RMPK
na funkčné obdobie 2021 — 2023.
Prieskum potrieb a kvality života mladých ľudí v PSK
Cieľom prieskumu bolo zmapovať potreby a kvalitu života mladých ľudí Prešovského kraja. Zozbierané dáta z prieskumu slúžia ako východisko pre tvorbu
Stratégie PSK pre mládež na roky 2022 — 2027 a budú zahrnuté v jej analytickej časti. Cieľovou skupinou prieskumu boli mladí ľudia vo veku od 15 — 30
rokov, ktorí žijú, študujú alebo pracujú na území Prešovského kraja. Zber dát
prebiehal online dotazníkovou formou v termíne od 23. 11. 2021 — 21. 12. 2021.
Dokopy sa prieskumu zúčastnilo 4369 respondentov.
Pracovné skupiny k príprave Stratégie PSK pre mládež
Realizáciou odborných pracovných skupín sme posunuli tvorbu Stratégie PSK
pre mládež do ďalšej fázy. Do pracovných skupín sa zapojilo dokopy 41 exper9

tov z mládežníckych organizácií v kraji v podobe 4 tematických expertných
skupín (27 expertov) a 1 medzirezortnej pracovnej skupiny (14 expertov).
Medzirezortná pracovná skupina je zložená z odborníkov z praxe, predstaviteľov
regionálnej samosprávy, zástupcov mládeže a mládežníckych organizácií, ktorej
úlohou je dohliadať na proces tvorby Stratégie a komunikáciu medzi zapojenými
subjektami.
Expertné pracovné skupiny (EPS) boli rozdelené podľa nesledujúcich tematických oblastí: 1. Participácia a globálne témy, 2. Dobrovoľníctvo, voľný čas
a práca s mládežou, 3. Vzdelávanie, zamestnanosť a kľúčové kompetencie,
4. Zdravie, zdravý životný štýl a šport. Úlohou členov pracovnej skupiny bolo
pripraviť znenie cieľov, opatrení a konkrétnych aktivít Stratégie za danú oblasť,
pričom každá skupina pozostávala zo 6—7 odborníkov na danú oblasť.
Naživo s RMPK
Jednalo sa o pracovné stretnutia s pracovníkmi s mládežou členských (ČO),
pozorovateľských organizácií RMPK, ale aj o identiﬁkáciu a kontaktovanie
nových potenciálnych členov RMPK. Cieľom stretnutí bolo vytvoriť funkčnú
a kooperujúcu platformu mládežníckych organizácií v kraji, ktorá podniká spoločné kroky v rámci podpory mladých a mládežníckej politiky v kraji. Práve tento
cieľ sa stal jedným z troch prioritných na rok 2021 pre RMPK. V rámci aktivity
sme zorganizovali 5 členských stretnutí ako aj 1 stretnutie platformy so zástupcami PSK. Išlo o negociáciu zlepšenia podmienok pre mládežnícke organizácie
a mládež v kraji vytvorením dotačnej schémy pre mládež v kraji.
Zvyšovanie kvality činnosti RMPK
Každý rok sa v RMPK snažíme posúvať organizáciu k lepšiemu. Tento rok sa
nám podarilo nastaviť procesy v organizácii, vytvorili sme databázu fungujúcich
mládežníckych parlamentov v kraji, reprezentovali RMPK navonok, zabezpečovali potrebný informačný servis pre mladých a mládežnícke organizácie, podarilo
sa nám zaviesť pozíciu koordinátora členskej základne, ktorá bola mimoriadne
dobre prijatá zo strany ČO.
V rámci zlepšovania propagácie sme našu pozornosť venovali nastaveniu pravidelnosti príspevkov a zlepšeniu obsahovej a vizuálnej komunikácii na sociálnych
sieťach. V spolupráci s členkou SP PSK — Alexandrou Špakovou sme vytvorili
množstvo článkov peer-to-peer formou na aktuálne témy ako: Tipy na prvú
Erasmus výmenu, Aké je to študovať „vyšku“ v Holandsku, Aké to je zavolať na
linku pomoci?, Ako vyhľadať pomoc v núdzi?, Ako na ŽŠR v online priestore?
Na sociálnych sieťach sme realizovali kampane o aktuálnych témach a štatistikách ohľadom mládeže. Zastupovali sme mladých a mládežnícke organizácie
navonok voči PSK a iným inštitúciám. Nadviazali sme veľké množstvo partnerstiev najmä pri vytváraní Stratégie PSK pre mládež.
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Ďalšie podané projekty
Program: Active Citizens Fund, T1_3.výzva — Občianska participácia — Základné granty
Názov projektu: Hlas mladých Prešovského kraja
Trvanie: 01. 10. 2021 — 01. 03. 2023
Žiadaná suma: 50 952,00 €
Cieľ: Hlavným zámerom projektu je aktívne zapojenie mladých ľudí do tvorby
strategického dokumentu mládežníckej politiky — Stratégie PSK pre mládež na
roky 2022—2028, s priamym dopadom na kvalitu ich života. Výsledkom projektu je vytvorená analýza — prieskum situácie mládeže v kraji, Stratégia s Impelmentačným plánom, slúžiace ako základ pre profesionálnu a kvalitnú prácu s
mládežou v nasledujúcich rokoch, zohľadňujúca potreby a záujmy mladých ľudí v
regionálnej a lokálnej mládežníckej politike.
Status: Nepodporený
Program: Erasmus+, KA154-YOU — Youth participation activities
Názov projektu: Hlas mladých Prešovského kraja
Trvanie: 01. 01. 2022 — 01 .04. 2023
Žiadaná suma: 27 700 €
Cieľ: Hlavným zámerom projektu je aktívne zapojenie mladých ľudí do tvorby
strategického dokumentu mládežníckej politiky - Stratégie PSK pre mládež na
roky 2023-2027, s priamym dopadom na kvalitu ich života. Výsledkom projektu
je vytvorená analýza — prieskum potrieb a kvality života mladých v kraji, Stratégia PSK pre mládež, ktorej súčasťou bude Metodika impelmentácie a vyhodnocovania, slúžiace ako základ pre profesionálnu a kvalitnú prácu s mládežou v
nasledujúcich rokoch, zohľadňujúca potreby a záujmy mladých ľudí v regionálnej
a lokálnej mládežníckej politike.
Status: Nepodporený
Program: Karpatská nadácia, Karpatská vandrovka
Názov projektu: Prešov v akcii
Trvanie: 01. 07. 2021 — 15. 10. 2021
Žiadaná suma: 2474,00 €
Cieľ: Ozvláštniť stereotypné a často pasívne trávenie voľného času (nielen)
mladých na sídliskách prostredníctvom špeciﬁckého lokálneho športovokultúrneho podujatia — festivalu „Prešov v akcii“.
Status: Nepodporený
Program: Mesto Prešov
Názov projektu: Prešov v akcii
Trvanie: 25. — 26. 09. 2021
Žiadaná suma: 1150,00 €
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Cieľ: Ozvláštniť stereotypné a často pasívne trávenie voľného času (nielen)
mladých na sídliskách prostredníctvom špeciﬁckého lokálneho športovokultúrneho podujatia — festivalu „Prešov v akcii“.
Status: Nepodporený
Program: Generácia 3.0, Nadácia Pontis
Názov projektu: imProve program
Trvanie: —
Žiadaná suma: bez ﬁnancovania
Cieľ: Zapojiť sa do Edu akcelerátora, získať mentoring a vylepšiť vzdelávací
imProve program.
Status: Nepodporený
Spolupráca s Prešovským samosprávnym krajom
Rozpočet: 9808,80 €
Trvanie: 01. 01. 2021 — 31. 12. 2021
Na základe podpísaného Memoranda o spolupráci PSK s RMPK sme vypracovali
návrh aktivít za účelom implementácie opatrení Stratégie PSK pre mládež
v oblasti „PARTICIPÁCIA“. Jednalo sa o napĺňanie jej konkrétnych opatrení:
1. „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.
2. „Vytvoriť regionálnu grantovú schému pre systematické vzdelávanie potenciálnych mladých lídrov a koordinátorov mládeže.“ Išlo o realizáciu druhého ročníka grantovej schémy #zlepšimeto na podporu žiackych školských rád v našom
kraji. Celková alokácia grantového programu bola v roku 2021 navýšená na
5000 €, z toho sa podporeným grantistom podarilo vyčerpať 4802,80 €.
PSK v spolupráci s RMPK zrealizovala v období 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021dokopy:
→ 6 vzdelávacích seminárov,
→ 11 školiacich dní,
→ vyškolila 111 študentov stredných škôl (predpoklad k 31.12.2021 je 111),
→ zrealizovala 1 grantovú schému #zlepšimeto pre mladých na podporu činnosti
ŽŠR v kraji,
→ podporila 11 projektov zlepšujúcich prostredie na stredných školách v kraji
v rámci #zlepšimeto,
→ 11 podporených projektov má pozitívny dopad na 3253 študentov stredných
škôl v Prešovskom kraji
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Kalendár úspechov
a zaujímavostí 2020

Marec
zverejnenie výzvy v rámci druhého ročníku
grantového programu #zlepšimeto
Apríl
ukončenie pilotného mentoringového
projektu pre školské parlamenty — POrada
Jún
nová konferencia pre pracovníkov
s mládežou zameraná na praktický
reštart po pandémii
September
informačný seminár pre členov ŽŠR
rozšírený i na základné školy
Október
RMPK ako koordinátor procesu prípravy
novej Stratégie PSK pre mládež
November
zvolenie nových členov Stredoškolského
parlamentu na obdobie 2021/2023
December
realizácia veľkého prieskumu potrieb
a kvality života mladých Prešovského
kraja, navýšenie dotácie MŠVVaŠ SR
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Štatistiky

1
1
2
61
8 434+
krajský prieskum

grantová schéma

konferencie

aktivít a podujatí

mladých ľudí
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Správa o hospodárení

Účtovné obdobie: 01. 01. — 31. 12. 2021
Príjmy
Dotácia MŠVVŠ SR — Hlas mladých: 40 240,80 €
Dotácia PSK — grantová schéma #zlepšimeto: 5 000,00 €
Príjmy z PSK — aktivity ŽŠR: 5 054,00 €
Členské príspevky: 160,00 €
Ostatné príjmy: 0 €
Spolu: 50 454,80 €
Výdavky
Dotácia MŠVVŠ SR — Hlas mladých: 23 208,64 €
Ostatné výdavky: 0 €
Dotácia PSK: 5 000,00 €
Záväzky (Dotácia na čerpanie v roku 2022): 17 032,16 €
Priebežné položky: 5 214,00 €
Spolu: 50 454,80 €
Zostatok k 31. 12. 2021
Pokladnica: 36,70 €
Bankové účty: 26 565,26 €
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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, 22. 06. 2022

