
 

 

 
 
 
 
 

 
Rada mládeže Košického kraja pozýva lídrov a zástupcov občianskych združení a organizácií 

pracujúcich s mládežou a pre mládež, zástupcov študentských a žiackych rád a tiež mladých ľudí, 
ktorí sa zaujímajú o svoj osobnostný rozvoj na konferenciu:   

 

Potenciál mládeže 
  

23. november 2016, o 09:00  
vo WOONTE, Strojárenska 3, Košice 

 

Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 22. 11. 2016 TU 
 

Konferenciu organizujeme v spolupráci s organizáciami:  

Košický samosprávny kraj, a Regionálne centrum mládeže v Košiciach 

 

 

 

 

http://www.woont.sk/kontaktujte-nas
https://docs.google.com/forms/d/1EkLJkv89jJFlxbJC-s6-FWBvYgwHtoawLJQUWnZcoLA/edit


Téma Konferencie:  

Aktívna participácia na miestnej a regionálnej úrovni ako nástroj rozvoja potenciálu mladých ľudí  

Ciele Konferencie:  
 

- prezentácia pozitívnych príkladov dobrej praxe najmä mladých ľudí z Košického kraja 
- zvýšiť informovanosť o mládežníckej politike SR a EÚ na úrovni Košického samosprávneho kraja 
- oslovenia mládeže a odbornej verejnosti k dialógu o mládežníckej politike a možnostiach aktívnej participácie v regiónoch Košického kraja 
- stretnutie lídrov mládežníckych organizácii pôsobiacich v meste Košice a jeho okolí za účelom prvotného kroku k príprave návrhov   
  a opatrení pre skvalitnenie života mládeže v Košickom kraji. 
- uskutočniť prieskum potrieb a názorov k jednotlivým oblastiam mládeže vyplývajúce z Koncepcie rozvoja práce s mládežou v Košickom kraji na  
  roky 2015-2020, ktoré budú následne zapracované do Akčného plánu rozvoja práce s mládežou v Košickom kraji na roky 2017-2019. 
  

Cieľová skupina: 

- mladí ľudia, mládežnícki lídri,  pracovníci s mládežou, zodpovední za politiku mládeže, zástupcovia organizácií a inštitúcií, ktoré pracujú    

  s mládežou alebo pre mládež, dôležití dospelí, ... 

Program: 

09:00 – 09:30 – Registrácia 

09:30 – 09:40 – Otvorenie podujatia / privítanie a predstavenie organizátorov 

09:40 – 09:50 - Predstavenie programu, účastníkov a rečníkov konferencie  

09:50 – 10:30 – Prezentácie pozitívnych príkladov dobrej praxe I. 

10:30 – 10:50 – Coffebreak 

10:50 – 11:40 – Prezentácie pozitívnych príkladov dobrej praxe II. 

11:40 – 12:40 - Obedňajšia prestávka 

12:40 – 13:00 – Práca s mládežou 2017 – 2018 v Košickom kraji 

13:00 – 14:00 -  Workshopy na tému 9 Oblastí života mládeže 

14:00 – 14:20 – Zhrnutie a vyhodnotenie workshopov 

14:20 – 14:30 – Zhrnutie konferencie a záver 

 



O projekte:  

Koferencia „Potenciál mládeže“ je organizovaná ako súčasť projektu Rady mládeže Košického kraja „Hlas mladých 2016“.  

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

O organizátoroch: 
 

- RMKK: Nezávislé, nepoliticé, nestranné občianske združenie, ktoré pôsobí od roku 2001. Našou úlohou je hájiť záujmy mládeže v Košickom kraji. 

Prostredníctvom neformálného vzdelávania a propagáciou dobrovoľníctva sa snažíme aktivizovať mladých ľudí k občianskej participácii. Informujeme mladých 

ľudí o možnostiach a príležitostiach zvyšovania a rozširovania svojich schopností a zručností. (www.rmkk.sk) 

- CVČ RCM Košice: Poslaním Regionálneho centrum mládeže – Centra voľného času  Košice je profesionálna podpora práce s mládežou v košickom kraji, 

podpora aktivít mladých ľudí a pre mladých ľudí. Špeciálnou oblasťou, ktorej sa centrum venuje, je podpora činnosti žiackych školských rád na stredných 

školách v košickom kraji na úrovni regionálnej ale aj medzinárodnej. Centrum podporuje aktívnu účasť mladých ľudí na rôznych formách spolupráce so 

zahraničnými partnermi prostredníctvom mládežníckych výmen, seminárov, školení a letných kempov doma i v zahraničí. (www.rcm.sk/) 

 

 

 

  

 

 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú 

administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

https://www.facebook.com/RMKKE/?fref=ts
http://www.rmkk.sk/
https://www.facebook.com/rcmke/?fref=ts

