Rada mládeže Košického kraja
Výročná správa 2017
I. ÚVOD
Základné informácie
Rok vzniku: 2001 Vedenie účtovníctva: Jednoduché
Sme organizáciou, ktorá je otvorená spolupráci s každým, kto má záujem obhajovať
záujmy detí a mládeže v Košickom kraji.
Rada mládeže Košického kraja sieťuje organizácie pracujúce s mládežou a pre mládež
v Košickom kraji. Pre zosieťované organizácie pripravuje a realizuje servis aktivít, ktoré im
na základe ich podnetov uľahčujú orientovať sa v oblastiach ako je: dobrovoľníctvo, ľudské
práva, mládežnícka politika, participácia, multikultúrnosť, marketing, ekonomika,
projektový manažment a pod. Tento servis je vykonávaný aktivitami podľa potreby a to
formou neformálneho vzdelávania, zážitkových foriem, interkultúrnych večerov,
konzultácií a pod.
Aktivity Rady mládeže Košického kraja by sa dali rozdeliť do týchto kategórií:
-

sieťovanie organizácií a vytváranie priestoru na vzájomnú spoluprácu,
hľadanie prípadne vytváranie a následné informovanie cieľovej skupiny
o príležitostiach smerujúcich k rozvoju ich schopností a zručností,
priame aktivity, do ktorých sa môžu zapojiť organizácie a mládež v organizáciách –
ide o konferencie, tréningy, školenia, workshopy a pod.,
poradenstvo – v oblasti marketingu, ekonomiky a účtovníctva a v oblasti
projektového manažmentu, mediálne prezentácie, rozvoj dobrovoľníctva a pod.,
informačné-aktivizačné kampane,
vysielanie na medzinárodné výmeny a tréningy v rámci programu Erasmus+,
prieskum a zber podnetov a potrieb mládeže pre tvorbu regionálnej mládežníckej
politiky,
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II. CIELE
Všeobecným cieľom RMKK je podpora práce s deťmi a mládežou a jej systematizácia
v Košickom kraji. Tento všeobecný cieľ chce RMKK naplniť špecifickými cieľmi a to:
- komunikácia so samosprávou, magistrátom Mesta Košice a ostatnými miestnymi úradmi v
Košickom kraji o systéme práce s mládežou, spôsobe rozhodovania, o účasti mladých ľudí v
rozhodovacích komisiách.
- komunikácia so samosprávou o možnosti systému financovania organizácii s mládežou. podporné aktivity pre členské organizácie, aby mali viac priestoru pre prácu s deťmi
a mládežou,
- pravidelné stretnutia formou Konferencií za účelom oslovenia mládeže, odbornej aj širokej
verejnosti o mládežníckej politike a možnostiach aktívnej participácie v každom okrese
Košického kraja
- uskutočňovanie monitoringu potrieb a názorov mládeže v okresoch Košického kraja
- systémom konzultácií a mentoringu podporovať činnosť a posilniť postavenie mládežníckych
organizácií, mládežníckych parlamentov v Košickom kraji
- neformálne vzdelávania pre členské organizácie, na témy ľudských práv, dobrovoľníctva,
marketingu, tímovej spolupráce a podobne - vždy sa školia témy, ktoré vychádzajú z
požiadaviek členských organizácií
- získavanie nových členských organizácií
- podpora tém ľudských práv - prostredníctvom realizácie špecializovaných diskusných
panelov - a témy dobrovoľníctva na úrovní celého kraja prostredníctvom priamych aktivít a
workshopov na stredných školách
- nadväzovanie partnerstiev so zahraničnými orgnaizáciami pracujúcimi v oblasti s
mládežou, zaoberájúcou sa hlavne témamy ako participácia na lokálnej úrovni, aktivizácia
mladých ľudí, ľudské práva,
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III. Na čo sme najviac hrdí v roku 2017 ?
V roku 2017 sa naša členská základňa RMKK rozrástla na 13 organizácií a neformálnych
skupín, 12 pozorovateľských organizácií, 13 partnerských organizácií.
Vďaka spolupráci s CVČ – Regionálne centrum mládeže a Odborom školstva Košického
samosprávneho kraja sa nám podarilo v roku 2017 založiť zatial len neformálnu skupinu
Krajskú radu žiackych školských rád Košického kraja (KR-ŽŠR KK). Jej úlohou bude poradný
orgán odboru školstva KSK, ktorý by mal byť spojencom medzi jednotlivými žiackymi
radami na stredných školách z celého kraja. Koncom roka sa podarilo podporiť aj vznik
mládežníckeho parlamentu v meste Kráľovský Chlmec s názvom Youth Parliement MEBO
Kráľovský Chlmec.
Zorganizovaním 3 vzdelávacích tréningov sme si potvrdili potrebu rozvíjať zručnosti a
schopnosti mladých ľudí. Pretože ešte stále potrebujú na sebe pracovať aby boli efektívnejší
v obhajovaní záujmov svojich rovesníkov na úrovni školy prípadne na úrovni miestnej
samosprávy.
Pokračovaním regionálnych konferencií, ktoré sme tohto roku nazvali #spolu dokážeme viac
sme odštartovali 4. ročník úspešných sieťovacích a informačných podujatí v mestách Spišská
Nová Ves, Michalovce, Rožňava, Košice a tento rok prvý krát aj Kráľovský Chlmec.
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IV. AKTIVITY RMKK za rok 2017
Január 2017
- Pracovali sme na vyhodnotení projektu HLAS mladých 2016
- 13. január - Zúčastnili sme sa Šimečku v Kulturparku v Košiciciach
- 24. január - Sieťovacie stretnutie s IAESTE v Košiciach
- 25. január - Zúčastnili sme sa školenia DCKK v Košiciach
- Odoslali sme vyhodnotenie projektu HLAS mladých 2016
Február 2017
- 8. február – sme sa stretli s vedením oddelenia školstva VUCKE a zástupcami
žiackych školských rád zo všetkých okresov Košického samosprávneho kraja (KSK)
pri okrúhlom stole
- 10. február spoluorganizovali sme divadelné predstavenie s protidrogovou
tematikou „THE DARK TRIP“ v Košiciach. Orgnizátorom bolo OZ METAMORFOZIS.
- 23. februára sme sa stretli s vedením oddelenia školstva VUCKE a zástupcami
žiackych školských rád pri okrúhlom stole
- 27. február – stretnutie s vedúcim oddelenia škosltva p. Kandráč z VUCKE
a zástupcami ŽŠR z 26 stredných škôl Košického kraja – vízia novoobnovenia KRŽŠR
KK v Košiciach. Mladí zástupcovia si tu tvorili systém fungovania KRŽŠR KK
- 28. februára sme zorganizovali valné zhromaždenie RMKK. Bolo právoplatne
zvolené nové predsedníctvo so staronovým predsedom a novými členmi Kontrolnej
komisie.
Marec 2017
- Komunikácia s členskými a partnerskými organizáciami RMKK cez sociálne siete
- 25. marec sa spustil projekt Košickej dobrovoľníckej jari na ktorom sme aktívne
participovali a stali sme sa ja partnerom projektu. Išlo o 16 dobrovoľníckych akcií
v rámci mesta Košice, kde spoločne s organizátorom Košickým doborvoľníckym
centrom,
- 25.-26. marec Účasť na pracovnom a sieťovacom stretnutí zástupcov Krajských rád
mládeže z Čiech a zo Slovenska v Trenčíne.
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Apríl 2017
- Komunikácia s členskými a partnerskými organizáciami RMKK cez sociálne siete
- 4. apríl prvé pracovné stretnutie nového predsedníctva a novej kontrolnej komisie.
Cieľom bolo navrhnúť zmeny v stanovách RMKK a avrhnúť a zostaviť realizačný tím
ako aj rozdelenie úloh v rámci organizácie aktivít smerujúcich k napĺňaniu cieľov
projektu HLAS mladých 2017,
- 6. apríla sme sa zúčastnili na základe pozvania Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu pracovného stretnutia AKRAMU a Iuventy spojeného s prípravou
spolupráce a plánu aktivít na rok 2017. Stretnutie bolo v Žiline za účasti zástupcov
krajských rád, AKRAMU, IUVENTY a MINEDU.
- 21. apríl bol deň kedy si bolo zvolené predsedníctvo novovytvorenej KRŽŠR KK,
samozrejme aj za našej účasti.
Máj 2017
- 3. máj pracovné stretnutie s riaditeľkou RCM CVČ Erikou Muňkovou
- 6. mája sme v spolupráci s MČ Nad Jazerom v Košiciach zorganizovali workshop zo
zástupcami Detskej a mládežníckej samosprávy z Budapešti so zástupcami žiackych
školských rád z Košického kraja. Išlo o výmenu skúseností a návrh budúcej
spolupráce medzi oboma mládežníckymi organizáciami RMKK a Budapešťou
(program v prílohe)
- 8. máj zúčastnili sme sa a odprezentovali RMKK na tradičnom podujatí v rámci
Osláv Dňa mesta Košice – Košický guláš.
- 12.-14. mája Smižany školenie v spolupráci s Mladí ľudia a život zo SNV, ktorého sa
zúčastnilo 20 mladých ľudí a 2 školitelia. Témou tréningu bolo vzdelávanie v oblasti
soft skills, čo je analytické a logické myslene. Účastníci spoznali zásady time
manažmentu, podstatu tembuildingu a kreatívneho myslenia.
- 16.máj stretnutie na valnom zhromaždení MAS Rudohorie v obci Šemša
- 19.-21. máj školenie zástupcov žiackych školských rád v Kysaku v spolupráci
s RCM-CVČ. Zúčastnilo sa ho 12 zástupcovia KRŽŠR KK 2 školitelia z RCM-CVČ a
predseda RMKK, ktorí tak využil možnosť zoznámiť sa s novozvolenými členmi
neformálnej skupiny.
- 25. máj účasť na info seminári v Bratislave k novému projektu Priority 2017
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Jún 2017
- Pravidelné stretnutie predsedníctva RMKK.
- Komunikácia so záujemcami o členstvo v RMKK.
- Komunikácia s členskými a partnerskými organizáciami RMKK
- 3. jún - I.pracovné stretnutie predsedníctva RMKK a jej kontrolnej komisii pri
príležitosti tvorby strategického plánu
- 17. jún - II. pracovné stretnutie predsedníctva RMKK a jej kontrolnej komisii pri
príležitosti tvorby strategického plánu
- 27. jún sme sa zúčastnili valného zhromaždenia MAS Rudohorie, kde sme
prezentovali požiadavku prezentácie činnosti RMKK a tiež prezentácie možnosti
vytvorenia ORM v jednotlivých obciach.
Júl 2017
- 5. júl - Presťahovali sme sa do priestorov Eastcubatora na Hviezdoslavovu 7
- 13. júl - III. Strategické plánovanie RMKK na stretnutí zástupcov členských
organizácií už v nových priestoroch RMKK na Hviezdoslavovej ulici v Košiciach
- Komunikácia so záujemcami o členstvo v RMKK.
- Komunikácia s členskými a partnerskými organizáciami RMKK
- 28.-30. júl - spolu s predsedom Krajskej rady Žiackych školských rád a jednou
zástupkyňou RMKK sme sa zúčastnili školenia AKRAMU na tému Tvorba
strategického plánu pre mládež v samospráve v Trnave
August 2017
- Komunikácia s členskými a partnerskými organizáciami RMKK cez sociálne siete
- Propagácia aktivít členských a partnerských organizácií na sociálnych sieťach
- 25.-27. august spoluorganizujeme školenie s AKRAM-om na tému Tvorba
participatívneho rozpočtu v samospráve v Košiciach
- 28. august - IV. Strategické plánovanie RMKK na stretnutí zástupcov členských
organizácií už v priestoroch RMKK na Hviezdoslavovej ulici v Košiciach
September 2017
- Komunikácia s členskými a partnerskými organizáciami RMKK cez sociálne siete
- Propagácia aktivít členských a partnerských organizácií na sociálnych sieťach
- 7. september – stretnutie so zástupcami KRŽŠR KK v priestoroch RMKK,
- 8. september – V. stretnutie predsedníctva RMKK k tvorbe Strategického plánu
činnosti RMKK na obdobie 2017-2021
- 10. september – workshop pre členov ESN Slovakia, ktorí sa stretli v rámci
NATIONAL PLATFORM CZ/SK 2017
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Október 2017
- 6.-7. október sa zástupca RMKK zúčastnil školenia DofE vedúcich a RMKK sa tak
stala ako prvá krajská rada Miestnym otvoreným centrom pre DofE v Košiciach
- 11. október – skype call predsedníctva k organizácií konferencii mládeže na rok
2017
- 12. október - Workshop „Participácia mládeže na živote mesta, obce, regiónu“ - ZŠ
Hroncova, Košice,
-

-

18. október – sieťovacie stretnutie s Košickým mládežníckym parlamentom
s cieľom hľadania spôsobu spolupráce a rozbehnutí KEMPu ako takého. Zúčastnilo
sa ho 2 zástupcovia KRŽŠR, 10 zástupcovia KEMPu a predseda RMKK
20. október – predseda RMKK sa stretol s vedúcim novovzniknutého referát Športu
a mládeže na odbore školstva VUCKE
21. október sme sa zúčastnili ako partner Konferencie vo Veľkých Kapušanoch,
ktoré organizoval Mládežnícky parlament Veľké Kapušany.
23. október - Workshopy „Participácia mládeže na živote mesta, obce, regiónu“ - ZŠ
Drábova, Košice,

-

-

25. október – Valné zhromaždenie RMKK na ktorom, sme odovzdali certifikáty
členov RMKK a prešli si aktivity za rok 2017 a tiež plán aktivít na najbližšie obdobie
27.-29. október – školenie zástupcov KRŽŠR KK na Zlatej Idke na tému prezentačné
zručnosti, leadership a teambuilding. Zúčastnili sa ho 11 členovia neformálnej
skupiny 3 zástupcovia RMKK a 1 zástupkyňa RCM-CVČ, ktorí školenie viedli a
koordinovali.
31. október - Workshop „Participácia mládeže na živote mesta, obce, regiónu“ - ZŠ
Lechkého, Košice,
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November 2017
- 7. november zástupca predsedníctva sa zúčastnil na info seminári k novej výzve
Iuventy HLAS 2018
- 7. november zástupca RMKK prezentoval činnosť RMKK ako aj možnosti
spolupráce v jednotlivých obciach oblasti Rudohorie, hlavne možnosť zakladania
Obecných rád na zasadnutí Regionálneho združenia miest a obcí Rudohorie mládeže
a ich prínos pre obec ale hlavne mladých ľudí v obci v obci Vyšný Medzev
- 8. november Konferencia mládeže #spoludokazemeviac v Spiškej Novej Vsi, ktorej
sa zúčastnilo aj s organizátormi 61 maldých ľudí aj za účasti pána primátora mesta
Spišská Nová Ves.
- 9. november - Workshop „Participácia mládeže na živote mesta, obce, regiónu“ –
Premonštrácke gymnázium, Košice,
-

-

10. november Konferencia mládeže #spoludokazemeviac v Rožňave, ktorej sa
zúčastnilo aj s organizátormi 64 maldých ľudí, vedúca odboru školstva a svojou
účasťou nás poctil aj pán primátor mesta Rožňava. Avizoval, že sa dlho nezdrží ale
na našu radosť zotrval až do konca prvej prezentačnej časti. V závere ešte prebehli
diskusie, že nám drží palce a že sa majú mladí ľudia u neho dvere otvorené.
13. november - Workshopy „Participácia mládeže na živote mesta, obce, regiónu“ –
ZŠ Hroncova, Košice,

-

-

21. november Konferencia mládeže #spoludokazemeviac v Kráľovskom Chlmci,
ktorej sa zúčastnilo aj s organizátormi 45 maldých ľudí a tiež zástupkyňa
miesteneho gymnáziu, ktoré nám poskytli priestory. Primátor mesta ospravedlnil
svoju účasť ale zaprial nám veľa úspechov.
22. november – predseda RMKK prezentoval činnosť RMKK na Platforme Erasmus
+ v priestoroch RCM CVČ a na pozvanie riaditeľky RCM CVČ pani Eriky Muňkovej.
22. november - Workshop „Participácia mládeže na živote mesta, obce, regiónu“ –
Gymnázium Šrobárová, Košice,

-

24. november - Workshop „Participácia mládeže na živote mesta, obce, regiónu“ –
ZŠ Lechkého, Košice,

-

26. novmeber porada predsedníctva RMKK v priestoroch RMKK
28. november - Workshopy „Participácia mládeže na živote mesta, obce, regiónu“ –
Technická univerzita v Košiciach, Košice,

-

-

29. november Konferencia mládeže #spoludokazemeviac v Michalovciach, ktorej sa
zúčastnilo aj s organizátormi 62 maldých ľudí a dôležitých dospelých. Záštitu nad
konferenciou prevzal aj pán primátor. Bohužiaľ nezúčastnil sa.
29. novembra sme sa zúčastnili v priestoroch Centra spoločenských a
psychologických vied SAV, Spoločenskovedného ústavu v Košiciach za účasti
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zástupcov odbor stretnutie Panelu mladých HORIZON 2020 Projektu Enliven za
účasti zástpcov Iuventy, Rady mládeže Prešovského kraja a ďalších organizácií
December 2017
- Komunikácia s členskými a partnerskými organizáciami RMKK cez sociálne siete
- 5. december - Workshop „Participácia mládeže na živote mesta, obce, regiónu“ –
Technická univerzita v Košiciach, Košice,
-

-

-

8. december sa predseda s podpredsedom RMKK zúčastnili Verejnej prezentácie
RMKK v rámci programu Hlas Mladých. Išlo o povinnú súčasť výzvy na predladnaie
žiadosti o regsitráciu na roky 2018 - 2020 v programe Hlas mladých.
12. december Konferencia mládeže #spoludokazemeviac v Košiciach, ktorej sa
zúčastnilo aj s organizátormi 78 maldých ľudí a dôležitých dospelých. Podujatia sa
zúčastnila aj viceprimátorka, ktorá prítomným odprezentovala podporu mesta
Košice v oblasti dobrovoľníctva a tiež zisk titulu Košice - Európske mesto
dobrovoľníctva 2019. V závere našej konferencii sme pomohli zorganizovať
organizácii “Pre stredoškolákov” stretnutie s novozvoleným županom Košického
samosprávneho kraja. Celé si to riadili mladí ľudia zo spomínanej orgnaizácie, my
sme im zabezpečili zázemie a na záver sme si odchytili nového predsedu KSK a
dohodli si stretnutie na začiatok marca 2018.
12. december - Workshop „Participácia mládeže na živote mesta, obce, regiónu“ –
ZŠ Janigova, Košice,

-

14. december - Workshop „Participácia mládeže na živote mesta, obce, regiónu“ –
ZŠ Lechkého, Košice,

-

17. december - Strenutie predsedníctva ohľadom uzavretia projektu HLAS 2017

19. december - Workshop „Participácia mládeže na živote mesta, obce, regiónu“ – ZŠ
Janigova, Košice.
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ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE
-

AISEC Košice

-

Best TU Košice

-

Castellum Cassovia, O.Z.

-

Detská organizácia OZ Mamut

-

Enjoy The Ride, Oz.

-

ESN Košice – Erasmus Student Networks

-

MVO PROXIMA

-

OZ Humanistic

-

OZ Mladí ľudia a život

-

OZ ÚLET

-

YEES - Youth Empowerment in a European Society

-

Obecná rada mládeže Sirník

-

Obecná rada mládeže Vyšná Myšľa

-

Obecná rada mládeže Trstené pri Hornáde
10

POZOROVATELIA
-

Alfa Košice

-

Active life, n.o.

-

Inštitút pre otázky samosprávy, o.z.

-

OZ KOŠAKT

-

OZ Patrónus

-

OZ Medias Res

-

Mládežnícky parlament mesta Košice

-

Mládežnícky parlament mesta Rožňava

-

Mládežnícky parlament mesta Veľké Kapušany

-

Obecná rada mládeže Bohdanovce

-

Obecná rada mládeže Slovinky
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PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE
- Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže / CVČ RCM Košice
- Centrum voľného času Rožňava
- Centrum voľného času Sobrance
- Centrum voľného času Veľké Kapušany
- Mládežnícke zastupiteľstvo mesta Michalovce
- Mládežnícky parlament mesta Kráľovský Chlmec
- Projekt MP - Neformálna skupina Mládežnícky parlament mesta Spišská Nová Ves
- Odbor školstva Košického samosprávneho kraja
- Referát športu a mládeže, Oddelenie školstva, Mesto Košice
- IASTE Košice
- Karpatská Nadácia
- Klub mladých – Spišská Nová Ves
- OZ Loďka nádeje
- OZ METAMORFOZIS
- OZ Žakarovčan
- Ústav Telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach
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