POZVÁNKA
Rada mládeže Košického kraja pozýva členov študentských rád, pracovníkov s mládežou a
zástupcov občianskych združení a organizácií pracujúcich s mládežou na území
Spišskonovoveského okresu na

Konferenciu

„Aktivizujme sa!“
dňa 20. novembra 2015, o 10:00 hod.
v priestoroch Gymnázia Javorová 16, Spišská Nová Ves
Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 16. novembra 2015 Registračným formulárom TU.

V spolupráci s YEES, n.o. a OZ Mladí ľudia a život

Téma Konferencie:
Skvalitnenie práce s mládežou v Košickom kraji

Ciele Konferencie:






Zvýšiť informovanosť o mládežníckej politike SR a EÚ na úrovni Košického samosprávneho kraja
Upovedomiť o pripravovaných aktivitách pre mládež: Slovensko v predsedníctve Rady EÚ
Informovať mládež a odbornú verejnosť o mládežníckej politike a možnostiach aktívnej participácie v regiónoch Košického kraja
Uskutočniť prieskum potrieb a názorov mládeže v Spišskonovoveskom okrese
Vytvoriť priestor na stretnutie ľudí pracujúcich s mládežou za účelom prípravy návrhov a opatrení pre skvalitnenie života mládeže v
Košickom kraji
 Vytvoriť skupinu aktívnych členov mládežníckeho parlamentu

Program:
09:30 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 13:45
13:45 –

Registrácia
Otvorenie
Predstavenie prítomných organizácií
Slovensko v predsedníctve Rady EÚ - informácie o pripravovaných konferenciách a aktivitách pre mladých ľudí v
Košiciach a Košickom kraji od septembra 2016
Priestor na otázky
Prestávka a občerstvenie
Worldcaffe workshop – diskusie na problémy v oblasti mládeže v Košickom kraji a Spišskonovoveskom regióne a
prečo je potrebný mládežnícky parlament
Ukončenie oficiálnej časti Konferencie - Voľná diskusia o budúcej spolupráci a vytváraní nových aktivít s mladými
ľuďmi

Táto aktivita je realizovaná v rámci projektu "Hlas mladých 2015" financovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z programu Pre Mládež.

Kde nás možete nájsť?
V budove Gymnázia, Javorová 16, Spišská Nová Ves

Koho osloviť v prípade otázok?
Rada mládeže Košického kraja : Marián Švekuš, Tel. kontakt: +421 910 907 955, E-mail: spolu@rmkk.sk
Koordinátor Konferencie v SNV: Melánia Ondziková, Tel. kontakt: +421 948 257 630

Tešíme sa na Vašu účasť.

O projekte:
Koferencia „Aktivizujme sa!“ je súčasťou projektu „Hlas mladých 2015“ garantovaný Radou mládeže Košického kraja.
Aktivity v rámci projektu okrem iného smerujú k:
 zvyšovaniu úrovne participácie mladých ľudí a povedomia o aktívnom občianstve
 posilňovaniu reprezentácie mládeže v rôznych štruktúrach na úrovni Košického samosprávneho kraja
 posilňovaniu dostupnosti činnosti zastupiteľských štruktúr mládeže pre všetkých mladých ľudí
 zabezpečovaniu pravidelného zberu podnetov a potrieb mládeže pre tvorbu regionálnej mládežníckej politiky
 vytváraniu partnerstiev medzi kľúčovými hráčmi mládežníckej politiky, štruktúrami zastupujúcimi mládežnícke organizácie a mladých ľudí
 zvyšovaniu kvality mládežníckej politiky na úrovni Košického samosprávneho kraja
 posilňovaniu postavenia mládežníckych organizácií, žiackych školských rád, parlamentov mládeže a i. v politike Košického samosprávneho kraja,
identifikovaniu a k výchove mladých vedúcich a iných aktivistov na úrovni Košického samosprávneho kraja

O organizátoroch:
RMKK: Nezávislé, nepolitické, nestranné občianské združenie, ktoré pôsobí od roku 2001. Našou úlohou je hájiť záujmy mládeže
v Košickomkraji. Prostredníctvom neformálného vzdelávania a propagáciou dobrovoľníctva sa snažíme aktivizovať mladých ľudí k občianskej
participácii. Informujeme mladých ľudí o možnostiach a príležitostiach zlepšovania a rozvíjania schopností a zručností. (www.rmkk.sk)
YEES, n.o. : Nezisková organizácia, ktorá od r. 2008 podporuje mladých ľudí v aktívnej medzinárodnej mobilite. V programe Erasmus+
organizujeme a zabezpečujeme projekty pre pracovníkov s mládežov, mládež a aj školy. Naším cieľom je zvyšovať povedomie o aktívnom
občianstve u mladých ľudí a prehĺbovať spoluprácu medzi organizáciami pracujúcimi s mládežov. (FB: YEES, n.o.)
Mladí ľudia a život: sme dobrovoľníci, ktorí sa snažia zmeniť zmýšľanie mladých ľudí – ich postoj k životu, k sebe samým a k svojim
partnerom. Hlavnou aktivitou združenia sú besedy realizované na základných, stredných a vysokých školách. Cieľom besied je zlepšiť
informovanosť mladých ľudí v oblastiach, ktorým sa venujeme. Pozitívne hodnoty sa snažíme rozvíjať aj poskytovaním priestoru pre
plnohodnotné trávenie voľného času, vytvorením vhodnej alternatívy k tzv. „barovej kultúre“. www.peersnv.sk , FB: OZ Mladí ľudia a život

Táto aktivita je realizovaná v rámci projektu Hlas mladých 2015 financovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z programu Pre Mládež.

