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Rada mládeže Žilinského kraja vypisuje výberové konanie na facilitátorov stretnutí a odborných 

aktivít pri tvorbe strategických dokumentov zameraných na mládež vo vidieckych obciach Žilinského 

kraja. Stretnutia a aktivity sú súčasťou projektu: Zvýšenie občianskej informovanosti  a participácie 

mladých ľudí  Žilinského kraja na veciach verejných. 

Stretnutia a aktivity budú realizované od 09/2018-04/2020 v obciach Žilinského kraja. 

Kto sa môže do výberového konania zapojiť? 
Do výberového konania sa môžu zapojiť záujemcovia, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky: 

- skúsenosti s facilitovaním skupín a aktivít 

- poznajú základy fungovania miestnej samosprávy 

- skúsenosti v oblasti práce s mládežou, 

- skúsenosti v oblasti neformálneho vzdelávania 

- vie pracovať v tíme 

- má zodpovedný prístup k plneniu úloh 

 

Výhody spolupráce 
· Spolupráca na zaujímavom projekte v oblasti  

- práce s mládežou,  

- práce so samosprávou , 

- práce vo 4-člennom implementačnom tíme obce, 

- tvorby strategických koncepčných dokumentov v obci. 

Ako sa stať jedným z facilitátorov? 
Výber facilitátorov bude prebiehať v dvoch častiach.  

Prvá časť pozostáva z výberu uchádzačov na základe prihlášky a životopisu (informácie o zasielaní 

prihlášky sú na konci tohto dokumentu).  

V druhej časti pozveme úspešných uchádzačov na osobné stretnutie. 

 

Zmluvný vzťah medzi Radou mládeže Žilinského kraja a facilitátorom bude realizovaný podľa 

Zákonníka práce (podľa rozsahu práce: Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti, 

Skrátený pracovný úväzok). 

Predpokladaná spolupráca je v rozsahu 1 – 1,5 roka. 

Pôjde o facilitovanie stretnutí  a vedenie rokovaní v priemere 20h mesačne v jednej obci. Jeden 

facilitátor môže byť zapojený do činnosti viacerých obcí súčasne. 

Obsah aktivít, ktoré budú zabezpečovať vybraní facilitátori 
Vybraní facilitátori budú zabezpečovať tieto druhy aktivít: 

Facilitovanie pracovných stretnutí a rokovaní v obci Maximálna hrubá hodinová mzda je max. 6,60 

eur/hod. 

Všetky aktivity budú súčasťou projektu: Zvýšenie občianskej informovanosti  a participácie mladých 

ľudí Žilinského kraja na veciach verejných. 
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Bližšia špecifikácia činnosti podľa projektu: 
Hlavná činnosť:  Facilitácia aktivít implementačného tímu zameraných na tvorivé činnosti súvisiace 

s tvorbou a aplikáciou procesného systému riadenia v obci a zabezpečenie naplnenie špecifického cieľa 

projektu: Implementácia procesného modelu na zavedenie systému práce s mládežou do praxe v rámci 

miestnej samosprávy Žilinského kraja. 

 

Bliţšia špecifikácia činností: Pripravuje sa na facilitáciu; zabezpečuje súlad čiastkových cieľov 

implementačného tímu  s cieľmi projektu; pripravuje vhodné  postupy a procesy s ohľadom na  druh 

zadania, tému a problémy, ktoré sa v implementačnej skupine riešia; zabezpečuje súlad  spracovaných 

výstupov so vzorovým procesným modelom;  zúčastňuje sa porád implementačného tímu; zúčastňuje 

sa vzdelávacích aktivít zameraných na svoju prácu;  zabezpečuje, aby implementačný tím poznal ciele 

výzvy, projektu, implementačného tímu, roly a kompetencie členov v tíme a zúčastnené strany (kto ich 

predstavuje a aký je ich záujem v danej oblasti); postupuje v súlade s vypracovanými metodikami 

odborného tímu na využívanie vhodných typov komunikačných techník;  zabezpečuje, aby si členovia 

tímu rozumeli navzájom a ich  názory boli vypočuté; zabezpečuje podporu tímu a jednotlivcov k 

dosiahnutiu úspechu a požadovaného výstupu; riadi skupinu k dosiahnutiu zhody; uvoľňuje atmosféru 

pri rozdielnych postojoch, zámeroch a prístupoch;  udržuje nezaujatý a na výsledku nezúčastnený 

postoj; používa aktivizačné techniky, testuje procesné dokumenty v oblasti facilitácie; podáva k nim 

stanoviská a návrhy na zlepšenie; vykonáva iné činnosti vyplývajúce z tejto funkcie a vzniknutých 

potrieb predkladaného projektu. 

Prihláška 

Doplňujúce informácie k tejto výzve a ku konkrétnemu programu poskytne darina.ciernikova@rmzk.sk 

Platia iba informácie potvrdené elektronickou poštou.  

 

Záujemcovia o pozíciu facilitátora pošlú vyplnenú prihlášku a ţivotopis na emailovú adresu 

darina.ciernikova@rmzk.sk do  6.8.2018. Do Predmetu emailu napíšu Facilitátor OIP 

Prihlášky budú posudzované priebežne a vybratí uchádzači budú pozvaní na osobné stretnutie, ktoré 

bude v 9.-10.8.2018 v popoludňajších hodinách v Žiline. 

Prijatí facitátori sa musia zúčastniť školenia, ktoré bude 24-26.8.2018 v Ruţomberku 

 

Zároveň je potrebné originál prihlášky s podpisom spolu so ţivotopisom doručiť na adresu: 

Rada mládeţe Ţilinského kraja 

M.R.Štefánika 8390/13, 010 01 Ţilina 

Rozhoduje pečiatka pošty najneskôr 6.8.2018 

____________________________________________________________________________ 

Rada mládeže Žilinského kraja je strešnou organizáciou detských a mládežníckych združení, 

parlamentov mladých, žiackych a študentských školských rád a neformálnych skupín mladých ľudí zo 

Žilinského kraja. Vznikla ako občianske združenie v roku 2001. 

Jej cieľom je obhajovať a presadzovať záujmy mladých ľudí vo všetkých oblastiach života, formou 

poskytovania servisu, vzdelávania, poradenstva; vytvárania vhodných podmienok pre život mládeže 

v spolupráci s miestnou, regionálnou a verejnou správou.  Prezentovať príklady dobrej praxe, 

podporovať dobrovoľníctvo, podporovať participáciu mladých ľudí na živote obcí, miest a škôl, rozvíjať 

mládežníckych lídrov, motivovať k dodržiavaniu ľudských práv, vytvárať preventívne prostredie, 

pracovať na strategických koncepčných materiáloch, ktoré skvalitňujú život mládeže. 

mailto:darina.ciernikova@rmzk.sk

