
Parlament dětí a mládeže 

města Ostravy



Kdo jsme?

-mládežnická organizace zastřešena SVČ Korunka

- skupina mladých lidí ve věku 13 - 26 let

- žáci základních a středních škol, studenti

-vznik organizace v roce 2007

-celkem do roku 2022 352 členů



Co děláme?

- tvoříme aktivity nejen pro mladé lidi - vzdělávací,

sportovní, dobročinné,...

- příklady projektů: Debata kandidátů na primátora,

Bo nám to není jedno!!!, Setkání s DD Úsměv,

Středoškolská konference,...a mnoho dalších



O co nám jde?

1. Hájení a prezentace názorů a zájmů mladých lidí

2. Zlepšování podmínek ve vzdělávání

3. Rozšiřování osvěty o různých společenských otázkách apod.

4. Zlepšování komunitního prostředí

5. Reprezentace města Ostravy a jeho mládeže

6. Podpora větší angažovanosti a participace mládeže v občanském 

životě

7. Navazování a posilování spolupráce s ostatními mládežnickými 

organizacemi, školami, místními samosprávami, neziskovými 

organizacemi, médii a zájmovými spolky 

8. Participace na vyšší stupních organizací mládeže (kraj, republika)

9. Podpora přeshraniční spolupráce mládeže

10. Podpora mobility mládeže



Projekt „Bo nám to není jedno“- ve spolupráci se 

statutárním  městem Ostrava

- podpora vzniku a činnosti žákovských parlamentů na 35 ZŠ 

formou seminářů, které byly vedeny členy Parlamentu dětí a 

mládeže města Ostravy

- dvoudenní seminář pro zástupce jednotlivých žákovských 

parlamentů

- participativní rozpočet pro parlamenty na ZŠ

- celkem podaných žádostí od 19 žákovských parlamentů

- celkem podpořeno 9 projektů v celkové výši 100 tis.Kč 

(financováno statutárním městem Ostrava)



Podpořené projekty

„Buď oukej na netu“ (ZŠ A. Hrdličky)

„Den PRVNÍ POMOCI“ (ZŠ Ostrčilova)

„Učíme se etiketě aneb co se v mládí naučíš…“ (ZŠ I. Sekaniny)

„Společná historie – krůček po krůčku Ostravou“ (ZŠ Provaznická)

„Školní legál“ (ZŠ Karla Pokorného)

„Školní žwásty – časopis žáků pro žáky“ (ZŠ Waldorfská)

Vymalování tříd 2. stupně“ (ZŠ Chrustova)

„S Komenským spolu a fajně“ (ZŠ Komenského)

„Den Země na Horymírce“ (ZŠ Horymírova)



Co plánujeme?

16.12.2022 – seminář pro  koordinátory a zástupce žákovských 

parlamentů 

2023

- úzká spolupráce s koordinátory a zástupci žákovských parlamentů

- pravidelná setkávání, semináře pro rozvoj členů a koordinátorů 

žákovských parlamentů

- příprava participativního rozpočtu pro rok 2023

... a mnoho dalšího



Krásné vánoce a úspěšný rok 2023!!!

Kontakt: 

jana.secova@svc-korunka.cz

predseda@pdmmo.cz
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