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Dnevni red sestanka:
Proračun in finančno poslovanje 2009/10
Ryla
Kratkoročna izmenjava Outgoing
STEP NGE Camp Slovenija - ”Na sončni strani Alp”
Rotaract
Drugo (usklajevanje rokov)
1.Mladinska dejavnost Rotary Slovenija posluje v skladu s predhodni načrti z usklajemi prihodki in odhodki. Iz naslova
prispevkov članov Rotary je RMD Slovenija namenjenih ca. 22000 Eur, iz drugih naslovov, kot so kotizacije in donacije še
nadaljnjih 2000-3000 Eur. Tako so letni prihodki l. 2008/09 ca. 25.000 Eur, kar je na nivoju prejšnjih let. Ker so odhodki
usklajeni s prihodki še vedno ostaja neporabljena rezerva. Na strani odhodkov sta največji postavki mednarodni kamp
Na sončni strani Alp (cca. 30%) ter Rotaract (33%). Administrativni stroški delovanja RMD so minimalni, saj se po
dogovoru, stroški funkcionarjem RMD Slovenije ne izplačujejo. V zadnji dveh letih je bil večji strošek le prevajanje
Statuta in pravilnikov delovanja. Vsi stroški so natančno evidentirani, računi in dokumentacija pa shranjeni v priarni
Rotary slovenija in na voljo na vpogled vsem zainteresiranim klubom in predstavnikom.
2. V letu 2011 (rotarysko leto 2010/2011) se bo v program RMD ponovno vključila RYLA (Rotary Youth Leadership
Award). Organizacijo je prevzel g.Tomaž Bole, ki ima s projektom, kot tudi RMD bogate izkušnje. Seminar bo združen s
seminarjem namenjenim UO Rotaract klubom, kar pomeni, da bo nekaj del mest rezerviranih za Rotaractovce, del pa
nominiranim s strani Rotary klubov. Mednarodna priznana predavateljica dr. Sue Catana je že potrdila termin v Aprilu. V
istem terminu bomo poskušali vključiti tudi krajši seminar za interactovce (ker gre za drugo starostno skupino, bo
seminar ločen od osnovnega RYLA programa, vendar z isto temo).
3. Kratkoročna izmenjava Outgoing. Za poletne izmenjave smo do sedaj prejeli 60 vabil med drugim tudi vabilo za kamp
v ZDA ter kamp v Avstraliji. Na RMD je prišlo 35 prijavnic med katerimi je več kot 20 udeležencev (do dneva sestanka
RMD) že potrjenih s strani organizatorjev kampov.
V primeru, da imajo predstavniki MD nadaljnje kandidate so pozvani, da prijavni čim prej pošljejo g. Aleksandru Liebru,
saj se prosta mesta hitro zapolnijo. Poleg primernosti (zanesljivosti) kandidata je pred odhodov v tujino potrebno:$
- plačati predpisano kotizacijo v vrednosti 100 Eur,
- vsak udeleženec mora opraviti seminar (letos 20.5., vabilo sledi).
4. Organizacija Kampa na sončni strani Alp poteka v skladu s planom. Kamp spada med t.i. New Generations (18-25let),
ki so v naši bližini redkost. Do sedaj imamo od 15 odprtih mest rezerviranih 8 udeležb. V primeru, da bi kateri klub želel
sodelovati, a še ni med prijavljenim, prosimo da, zaradi sestavljanja natančnih programov, čimprej kontaktira g. Aleša
Erčulja. Kamp v celoti traja 2 tedna pri tem pa se posamezen klub gosti udeležence en dan (pri tem so stroški bivanja in
prevozov v celoti kriti iz proračuna RMD, klub prevzame hrano, druženje in ev. vstopnine ali drobne stroške za dan, ki ga
organizira).
V prihodnjem letu se bo verjetno splošnemu kampu pridružil tudi krajši tematski kamp (Npr. Art Camp).
5. V Rotarijskem letu 2009/10 se bo obstoječim Rotaract klubom Ljubljana, Maribor, Celje, Grosuplje ter Nova Gorica
pridružil šesti klub in sicer Rotaract klub Novo Mesto. Charter najmlajšega kluba bo 20. 5.2010 v termah Šmarješke
toplice. V letošnjem letu ima Slovenija svoje predstavnike v UO ERIC-a ( Rotaract European Information), ki povezuje

Rotaract klube po vse Evropi. Da so mladi Rotaraktovci močno povezani tudi znotraj bližnje okolice, kaže tudi to, da je
RAC Ljubljana organiziral Multidistriktno konferenco. Med skupne projekte sodijo še ”Dobrodelna novoletna košarica”,
seminar za bodoče UO ter Poletni Rotaract kamp.
6.Drugo:
- Dolgotrajna izmenjava, ki je v tem trenutku še v pripravi, bo lahko zaživela skupaj z oblikovanjem samostojnega
distrikta. Za uspešno izvedbo je potrebno zagotoviti priznavanje opravljenega semestra v tujini (ali strinjanje s tem, da
dijak pavzira šolsko letov zamenjavo za neprecenljive izkušnje - kljub temiu, da je obiskovanje pouka v državi gostiteljici
obveza in bi bilo tako nesmiselno, da priznavanja letnika ni ter reciprociteto izmenjav. V primeru, da pošljemo našega
predstavnika na dolgoročno izmenjavo, smo dolžnii zagotoviti dolgoročno bivanja in šolanje tudi predstavniku iz tujine distrikta gostitelja našega predstavnika.
Ob oblikovanju svojega distrikta se pojavlja vprašanje, ali naj MD ostane v sklopu multidistrikta ali pa naj se oblikuje
znotraj novega distrikta. Predlog vodstva je, da se RMD Slovenije ne spreminja, saj lahko nemoteno deluje v sklopu
Multidistrikta tudi, ko bo Slovenija samostojen distrikt. RMD Slovenije je pri svojemu delu odgovorna našemu poddistriku
(kasneje distriktu) in finančno ločena od Multidistrikta. V primeru odločitve za novo obliko znotraj Slovenskega distrikta je
potrebno ustvariti novo pravno osebo (op. Sicer pravno formalno in vsebinsko ločeno od zveze Rotary klubov), kar bi
prineslo velke dodatne stroške in organizacijo. Prav tako bi bilo potrebno opraviti certificiranja pri RI za mednarodne
izmenjave, , tako da bi se RMD Slovenije finančno in organizacijsko izčrpaval na birokraciji, namesto na programih.
Sprejet je predlog prijatelje Boštjana Gasserja, da RMD Slovenije za leto 2011, zaradi lažjega planiranja in usklajevanja,
sestavi predlog vnaprejšnjih srečanj z znanimi datumi za celotno rotarijsko leto. Plan srečanj bo vodstvo RMD pripravilo
ob pričetku rotarijskega leta.
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