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V ruke držíš brožúrku s tým, čo 
sa nám za rok 2019 podarilo 

dosiahnuť.

Tu sa dočítaš viac

V RADE MLÁDEŽE KOŠICKÉHO KRAJA SA SNAŽÍME

• zastupovať záujmy svojich členov a pozorovateľov,

• poskytovať pre členov a pozorovateľov poradenské, metodické a informačné služby,

• realizovať pobytové, športové a vzdelávacie podujatia pre deti a mládež,

• organizovať vzdelávacie aktivity, ktoré sú potrebné pre členov združenia, s tým súvisí aj príprava a realizácia vlastných vzdelávacích 

programov,

• ovplyvňovať politiku štátu v prospech vytvárania predpokladov pre všestranný, slobodný a demokratický rozvoj detí a mládeže,

• spolupracovať s organizáciami doma i v zahraničí, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech detí a mládeže,

• v spolupráci so zainteresovanými prispievať k tvorbe finančných zdrojov pre činnosť detských a mládežníckych v rámci Košického 

kraja.

S m e  d e m o k r a t i c k é ,
dobrovoľné združenie,
nezávislé na politických

stranách a hnutiach,

Košického krajapôsobiace
na území
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HODNOTY S KTORÝMI
SA STOTOŽNUJEME

POSLANIE

VÍZIA

HLAVNÝ CIEĽ

CIEĽOVÉ SKUPINY

- demokracia, spolupráca, odbornosť, zodpoved-

nosť, profesionalita, ľudskosť a multinázorovosť

Košický kraj, miesto príležitostí, kde sa mladí ľudia 

chcú a vedia realizovať.

Primárna skupina
(priamo dotknuté osoby)

• členské organizácie,
• mladí ľudia v Košickom kraji, aktívne 
zapojení do aktivít RMKK,
• mladí vedúci, mládežnícki vedúci/mla-
dí lídri a pracovníci s mládežou, aktívne 
zapojení do aktivít RMKK.

Sekundárna skupina (dotknuté 
primárnou skupinou)

• členovia členských organizácií,
• mladí ľudia v Košickom kraji, pasívne 
zúčastnení aktivít RMKK,
• mladí vedúci, mládežnícki vedúci/mla-
dí lídri a pracovníci s mládežou, pasívne 
zapojení do aktivít RMKK,
• partnerské organizácie.

Terciárna skupina
(nepriamo dotknutí RMKK)

• okolie a príbuzní mladých ľudí
z primárnej a sekundárnej cieľovky,
• obce,
• médiá.

Sieťovať, vytvárať a podporovať spoluprácu medzi 

mladými ľuďmi, organizáciami a inštitúciami, ktoré 

ovplyvňujú ich život v Košickom kraji.

Byť dôležitým partnerom organizácií a inštitúcií, 

ktoré ovplyvňujú život mladých ľudí v Košickom 

kraji a napomáhať k vytváraniu podmienok pre ich 

rozvoj a sebarealizáciu.

Tu sa dočítaš viac
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DEMOKRACIA

PARTICIPÁCIA

Všetkými našimi aktivitami a projektami

sledujeme zámer vzdelávať mladých ľudí, aby si osvojili 

základné princípy demokracie, poznali, vedeli a mohli ich 

presadzovať a podľa nich konať každý jeden deň.

Ak v súčasnosti mladí ľudia nejavia záujem o politickú

a občiansku sféru, je veľmi pravdepodobné,

že i v budúcnosti bude u nich veľmi zložité vzbudiť

záujem o oblasť občianskeho a politického života.

Demokracia sa veľmi približuje ide-
álu takej spoločenskej organizácie,
v ktorej sú jednotlivec a spoločnosť
vo vzájomnom organickom vzťahu.
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POVEDALI O NÁS

V RMKK sme vždy vďační za akúkoľvek spätnú väzbu na našu prácu. Pretože čo iné nás môže posúvať dopredu? :)

DÁVID, CVČ ROŽŇAVA

Rada mládeže Košického kraja je 
organizácia, ktorá nám ponúka spo-
luprácu pri tvorení a organizovaní 
podujatí pre mladých ľudí v meste 
Rožňava. Neustále prichádza z nový-
mi podnetmi, projektami a nápad-
mi ako s mladými ľuďmi pracovať, 
aktívne ich zapájať do verejného 
života a podnecovať ku sebareali-
zácii a kreativite. S RMKK už tri roky 
spolupracujeme na výbornej úrovni 
a aj napriek tomu stále vidíme, kde 
máme medzery a kde sa ešte môže-
me posúvať my a naša spolupráca. V 
roku 2019 sme zorganizovali Konfe-
renciu pre mládež, ktorá je pre nás 
výzvou zmobilizovať tím, ktorý urobí 
mravenčiu praktickú prácu a záro-
veň pripraviť program, ktorý bude 
relevantný a praktický pre mladú 
generáciu. Konferencia „dotvor sa“ 
bola v meste Rožňava, veľmi dobrým 
impulzom pre vytvorenie atmosféry 

spolupráce medzi mladými ľuďmi a 
mestom. Podarilo sa nám zúčastniť 
aj dvoch workshopov, ktoré boli za-
merané na dobrovoľnícku činnosť 
a „mindfullnes“. Mladých ľudí tieto 
workshopy zaujali a podporili v nich 
myšlienku dobrovoľníctva a života v 
„momente - práve teraz“.  

JAKUB, ROŽŇAVSKÝ MLÁDEŽNÍC-
KY PARLAMENT

Ako Rožňavský mládežnícky parla-
ment vnímame spoluprácu s Ra-
dou mládeže košického kraja veľmi 
pozitívne. Pokiaľ sme spolu praco-
vali pri prípravách workshopov ale-
bo konferencií, vždy sme sa dočkali 
profesionálneho prístupu a aktívnej 
komunikácie zo strany RMKK. Vďaka 
workshopom , ktoré pre nás pripra-
vili sme sa mohli ako kolektív lepšie 
spoznať, mohli sme sa priučiť ako ro-
biť veci lepšie a upevniť náš kolektív. 
Určite som rád za spoluprácu a teší-

me sa na všetky ďalšie projekty.

RADOVAN,
FS VINIČIAR SOBRANCE

Spoluprácu vnímame pozitívne, na-
koľko spolu vieme pripraviť poduja-
tia, ktoré sú prospešné pre mladých 
ľudí....vieme si navzájom poradiť a 
pomôcť pri tvorbe aktivít a pod. wor-
kshopy boli pre nás ako mladých 
veľmi prospešné, pretože sme sa na 
nich naučili kopec zaujímavých vecí, 
ktoré nám môžu pomôcť v každo-
dennom živote, či už osobnom ale-
bo pracovnom, konferencia bola tiež 
výbornou aktivitou, nakoľko sa tam 
stretli mladí ľudia z rôzneho okolia a 
spolu diskutovali o témach, ktoré ich 
najviac zaujímajú a o témach, ktorý-
mi by chceli niečo zmeniť v mieste 
kde žijú a pôsobia.... sme radi, že mô-
žeme spolupracovať s radou mláde-
že.
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Rok 2019 bol úžasný, po-
darilo sa nám naozaj veľa.
Už sa nevieme dočkať čo
vám prinesieme v roku 2020.

Tu sa dočítaš viac

Čo sme organizovali?
■ ROZBEHLI SME WORKSHOPY PRE MLADÝCH #DOTVORSA!
■ NEFORMRMÁLNE STRETNUTIA KOŚICKÝCH ORGANIZÁZIÍ V 

RÁMCI EUROPE GOES LOCAL
■ ERASMUS + „HELP OTHERS, HELP YOURSELF“
■ ZAPOJILI SME SA DO INICIATÍVY YOU(TH) DECIDE
■ LEPŠEJŠÍ DEŇ V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
■ SPUSTILI SME I. ROČNÍK OCEŇOVANIA sTOPa 2019
■  I. VALNÉ ZHROMAŽDENIE RMKK 2020
■ PRIJALI SME POZVANIE VYJADRIŤ HLAS MLADÝCH

 NA EAST INNOVATION CONFERENCE
■ SPUSTILI SME KONFERENCIE MLÁDEŽE 2019 POD NÁZVOM  

#DOTVORME SME SVOJ KRAJ
■ PODPIS MEMORANDA O SPOLUPRÁCI S NOVÝM VEDENÍM 

KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
■  II. VALNÉ POBYTOVÉ ZHROMAŽDENIE RMKK WORKSHOPY 

PRE MLADÝCH #DOTVORSA!
■ VÍKENDOVÝ TEAMBUILDING A ŠKOLENIE PRE KRŽŠR KSK
■ KONCOROČNÁ VIANOČNÁ KAPUSTNICA
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Tu sa dočítaš viac

Cieľom programu HLAS 
mladých je aj zohľadniť
potreby a záujmy mladých 
ľudí v rôznych regionálnych 
a národných politikách.

  HLAS MLADÝCH

Aj v roku 2019 sme realizovali aktivity, kde 

sme sa vás pýtali na váš názor, nápady, 

potreby, ktoré sme následne predstavili 

kompetentným osobám, aby sa rozho-

dovanie o mladých nedialo bez mladých.

Za podporu ďakujeme naším partnerom 

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky, IUVENTA 

– Slovenský inštitút mládeže, ako aj Ko-

šickému samosprávnemu kraju za spo-

luorganizáciu pri oslovovaní stredných 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
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Konferencie o mládeži sú jednou z hlavných aktivít našich projektov v rámci grantovej schémy HLAS MLADÝCH.
V súčasnom formáte organizujeme Konferencie o mládeži od roku 2014.

V roku 2019 sme organizovali už 6. ročník týchto konferencií.

SÉRIA KONFERENCIÍ MLÁDEŽE 2019 #DOTVORME SME SVOJ KRAJ

Michalovce - Zemplínske osvetové stre-
disko Michalovce - kultúrne zariadenie 

KSK

Rožňava - Spoločenská sála
Mestského úradu

Odfoť QR kód na obrázku so 
svojim mestom a dočíťaš sa 

viac.
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Trebišov - Múzeum Trebišov

Spišská Nová Ves - Gymnázium Školská 7Sobrance - Klub mladých Sobrance

Košice - DKC Veritas
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Priniesli sme mladým ľuďom z Košického kraja 
mnoho možností posunúť sa vpred, dotvoriť 
samých seba, získať schopnosti, zručnosti a 
vedomosti, ktoré im umožnia byť užitočnejší 
pre spoločnosť.

DOTVOR SA – WORKSHOPY PRE MLADÝCH

Prvé plánovacie stretnutie - Košice Spišská Nová Ves - Mindfulness

Tu sa dočítaš viac
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Rožňava - Dobrovoľníctvo Rožňava - Mindfulness

Sobrance - Profi prezentácia na sociálnych sieťachKošice - Európsky zbor solidarity
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KONCOROČNÁ VIANOČNÁ KAPUSTNICA V RMKK

VALNÉ ZHROMAŽDENIA RMKK 2020

Stretnutie zástupcov členských organizácií  =  lep-
šie podmienky a podnetné prostredie pre mladých 
ľudí v Košickom kraji.

Zrekapitulovali sme si celý rok a aj to, čo nás čaká a neminie jednak na nepobytovom ale aj na pobytovom VZ. A to 
preto, aby sme vám v novom roku priniesli ešte kvalitnejší program!

Tu sa dočítaš viac

Prvé VZ sme už organizovali v našich nových priestoroch.
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ČLENSKÉ A PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

- BEST TUKE, o.z. 

- CASTELLUM CASSOVIA, o.z. 

- DETSKÁ ORGANIZÁCIA MAMUT, o.z.

- ENJOY THE RIDE, o.z.

- ERASMUS STUDENTS NETWORK -

- ESN KOŠICE, o.z.

- HUMANISTIC, o.z.

- KRAJSKÁ RADA ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCHRÁD 

KOŠICKÉHO KRAJA - KRŽŠRKK

- MLADÍ ĽUDIA A ŽIVOT, o.z.

- ÚLET o.z.

- YOUTH EMPOWERMENT IN A EUROPEAN 

SOCIETY  - YESS

- MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY – MINEDU

- IUVETNA – SLOVENSKÝ INŠTITÚT MLÁDEŽE
- ÚRAD KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA – VUCKE

- REGIONÁLNE CENTRUM MLÁDEŽE RCM – CVČ V KOŠICIACH
- ASOCIÁCIA KRAJSKÝCH RÁD MLÁDEŽE - AKRAM

- RADA MLÁDEŽE SLOVENSKA - RMS
- UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFARÍKA V KOŠICIACH – UPJŠ

- ŠTUDENTSKÝ PARLAMENT FAKULTY VEREJNEJ SPRÁVY –
FVS UPJŠ V KOŠICIACH

- CENTRUM SPOLOČENSKÝCH A PSYCHOLOGICKÝCH VIED –SAV –
SPOLOČENSKOVEDNÝ ÚSTAV KOŠICE

- KARPATSKÁ NADÁCIA
- MIESTNA AKČNÁ SKUPINA MAS RUDOHORIE

- NADÁCIA INŠTITÚT VYCHODNÝCH ŠTÚDIÍ – ISW
MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES

- KLUB MLADÝCH – SPIŠKÁ NOVÁ VES
- MESTO ROŽŃAVA, 

 - CVČ ROŽŇAVA
- ROŽŇAVSKÝ MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT

- MESTO SOBRANCE
- CVČ SOBRANCE – KLUB MLADÝCH SOBRANCE

- CVČ KOŠICE
- FREEDOM MICHALOVCE

- MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT MESTA VEĽKÉ KAPUŠANY
- KOMUNITA ACTIVELIFE

- LOĎKA NÁDEJE, o.z.
- METAMORFOZIS, o.z.

- KOŠAKT, o.z.
- PATRÓNUS, o.z.
- IAESTE KOŠICE

- EDUERA

ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE

POZOROVATEĽSKÉ ORGANIZÁCIE

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

- CHANGE YOURSELF

- SPOLOK MEDIKOV MESTA KOŠICE – SMMK

- YOUTHFULLY YOURS - SLOVAKIA
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KRAJSKÁ RADA ŽIACKÝCH ŠKOLSKÝCH RÁD KOŠICKÉHO KRAJA

Nové logo KRŽŠR KK
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Je to už nejaký mesiac, čo sme členskou organizáciou 
RMKK a ešte dlhšie čo s nimi spolupracujeme. Máme 
s RMKK zažité mnohé akcie po celom Košickom kraji 
a dali by sa charakterizovať jedným jediným slovom. 
SRANDA.Nebola akcia na ktorej by sa nikto nesmial, na 
ktorej by bola nuda alebo by do mladých niekto hustil 
nepotrebné informácie. Samozrejme profesionalita 
nechýba. Workshopy a konferencie naplánované skoro 
do bodky (samozrejme aj s občerstvením xD ).

Predseda RMKK sa na nič nehrá. Nerobí zo seba žiad-
neho ,,šéfa čo vládne šickým,, čo je v dnešnej dobe 
vzácne. Je to práve jeho správanie voči mládeži, ktoré 
ukazuje mladým že nie sú sami, že sú ľudia čo im chcú 
pomôcť, zlepšiť pre nich veci v kraji a hlavne dodať im 
istotu. Kvôli týmto veciam nás teší že s RMKK môžeme 
spolupracovať a byť súčasťou snahy o zlepšenie celého 
kraja.

Patrik Škorpil predseda Krajskej rady ŽŠR Košického 
kraja.
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EUROPE GOES LOCAL - VOF KOŠICOCH
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Jedná sa o medzinárodný projekt strategického part-
nerstva vyše 20 národných agentúr Erasmus+ a ďalších 
9 dôležitých inštitúcií na európskej úrovni – napr. SAL-
TO YOUTH, Rada Európy, ktoré začali dlhodobú spolu-
prácu zameranú na zvýšenie kvality práce s mládežou 
najmä prostredníctvom zlepšenia spolupráce medzi 
rôznymi zúčastnenými stranami ako  samosprávou, 
centrami voľného času, občianskymi združeniami, mlá-

dežníckymi či študentskými organizáciami, ale aj ne-
formálnymi skupinami pracujúcimi s mládežou. Našou 
snahou bolo v Košiciach vytvoriť lokálny tím, ktorý má 
prispieť k podpore uznania práce s mládežou, k mapo-
vaniu potrieb mladých ľudí, k realizácii práce s mláde-
žou a k zvyšovaniu kvality práce s mládežou ako súčasti 
lokálnej mládežníckej politiky na Slovensku. Podarilo 
sa nám stretnúť zatiaľ 3x. v roku 2020 pokračujeme ;)

Tu sa dočítaš viac
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ERASMUS + „HELP OTHERS, HELP YOURSELF“

Cieľom mládežníckej výmeny bolo zdôraz-
niť význam a výhody - a zároveň inšpirovať 
a motivovať mladých ľudí k dobrovoľníctvu. 
Organizátori chceli tieto ciele dosiahnuť po-
rovnaním dobrovoľníctva z rôznych kútov Eu-
rópy, výmenou skúseností, ako aj samotnou 
priamou skúsenosťou s dobrovoľníckymi ak-
tivitami v meste Košice a jeho okolí.
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Tu sa dočítaš viac
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Participácia na projekte
YOU(TH) DECIDE

Participácia a podpora
KRAJSKEJ RADY ŽIACKYCH

ŠKOLSKÝCH RÁD

Regionálny okrúhly stôl k príprave
NOVEJ STRATÉGIE SR PRE

MLÁDEŽ

Voľby do
KRŽŠR KK v RCM

Memorandum o spolupráci
s NOVÝM PREDSEDOM KSK

p. R. TRNKOM

ĎALŠIE NAŠE AKTIVIY A 

Tu sa dočítaš viac
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Participácia na podujatí v rámci 
medzniárovného dňa mládeže

LEPŠEJŠÍ DEŇ V SNV

Spolupráca s AKRAM
ASOCIÁCIA KRAJSKÝCH RÁD 

MLÁDEŽE

Konferencia v Poprade
YODEL

Presťahovali sme sa do nových 
priestorov

HLAVNÁ 70

Zúčastnili sme sa na konferencii
EGL BRUSSELL

Vystúpenie na
EAST INNOVATION CONFERENCE

v spolupráci s AmCham

UDALOSTI V ROKU 2020
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ZAPÍŠ SI SVOJE NÁPADY
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Tento projekt bol podporený z dotácie
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

“programy pre mládež 2014 - 2020“ - ktorú administruje
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Grafická úprava

Lukáš Simočko


