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15. Zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže 

 

„Demokracie očima mladých aneb demokracie, lidská práva, mezigenerační dialog, komunikace“ 

Termín: 16. – 19. listopadu 2012 

Místo: Praha 

Ubytování: Fusion Hotel Praha, Panská 9, Praha 1 
www.fusionhotels.com 

Slavnostní jednání 
NPDM: 

Poslanecká sněmovna, Sněmovní 1, Praha 1 

Účastnický poplatek: 680,- Kč 

Kontaktní osoba: Jana Votavová, koordinátorka NPDM 

Mobil: 721 463 078 

Mail: votavova@participace.cz 
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 15. Zasedání NPDM organizačně zajišťuje a zastřešuje Duha Participace  

 

 

15. Zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže podporují: 

PeadDr. Alena Gajdůšková, místopředsedkyně Senátu P ČR 

PhDr. Lubomír Zaorálek, místopředseda Poslanecké sněmovny P ČR 

Ing. Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže 

Mgr. Jakub Stárek, vrchní ředitel pro vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

Mgr. Michal Urban, ředitel Odboru pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

MUDr. Eva Vaníčková, CSc., odbornice v oblasti prevence násilí na dětech a dětských práv, Univerzita Karlova v Praze 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Program 
 

pátek 16. listopadu 2012 
 

12:00 – 14:00 120’ Příjezd, registrace, ubytování, polévka na uvítanou   

14:00 – 16:00 120’ Zahájení 15. Zasedání NPDM 

 organizační záležitosti a pravidla  

 představení NPDM a jeho členů 

všichni delegáti 
NPDM 

16:00 – 18.00  120’ Seznámení  

 seznamovací hry 

 představení Konexiónu 

 rozdělení do skupin 

všichni delegáti 
NPDM 

18:00 – 20:00 120’ Večeře 

20:00 – 21:30 

90’ Parlamentování 

 prezentace NPDM a jednotlivých krajů, měst 

 setkání skupinek 

 osobní volno na hotelu 

dobrovolné 

22:00 
 Večerka všichni delegáti 

NPDM 

   Změna programu vyhrazena!  
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 15. Zasedání NPDM organizačně zajišťuje a zastřešuje Duha Participace  

 

sobota 17. listopadu 2012 
 

 
Dopolední část 

7:30 – 9:00 90’ snídaně Postupně po 
všech 

skupinkách 

9:00 – 10:15 75’ 1. workshopový blok 

 Co je demokracie ? 

 Historie demokracie 

 Referenda – smysl a význam v ČR 

 

Návštěva České televize, účast na natáčení Miniparlamentu 

volitelné 

 

 

 

 

15 účastníků 

10:15 – 10:30 15’ pauza  

10:30 – 11:45 

75’ 2. workshopový blok 

 Co je demokracie? 

 Historie demokracie 

 Referenda – smysl a význam v ČR 

Návštěva České televize, účast na natáčení Miniparlamentu 

volitelné 

 

 

 

15 účastníků 

12:00 – 14.00 120’ oběd 

Odpolední část 

14:00 – 15:00 

 

 

 

 

15:20 – 16:20 

 

 

 

 

16:20 – 17:40 

60’ 3. Workshopový blok 

 Volební systém v České republice: Jak to u nás vlastně 
funguje? Kdy je přijat zákon? Jsou nějaké možnosti 
změny?  Na všechny tyto otázky a mnohé další si 
odpovíme. 

 Volební systém ve Velké Británii: Myslíte si, že 
monarchie vyšla z módy? Tak se připravte na pořádné 
překvapení! Království Velké Británie je jednou z 
nejstarších demokracií na světě. Spolu se vydáme po 
stopách, které zanechaly tyto malé ostrovy v dějinách. 
Podíváme se na politický systém, okořeníme vše fotkami, 
zajímavostmi, diskuzí a uvaříme si čaj. 

 Volební systém v Japonsku: V zeměpisu jste se 
dozvěděli, že Japonsko má císaře. A dál? 
Pojďme se společně vydat na dobrodružství, během 
kterého poznáme, jak funguje japonský politický systém. 

 

 Volební systém v USA: Vyzkoušejte si na vlastní kůži 
způsob, jakým byl volen třeba George Washington nebo 
Abraham Lincoln. Nebo co takhle zkusit prosadit svůj 
vlastní zákon, tak jak se to dělá v Americe. Objevte 
tajemství volebního systému jednoho s nejvyspělejších 
států světa - Spojených států Amerických.  

volitelné  

 

 

všichni delegáti 

 NPDM 

 si mohou 
vybrat až 3 
workshopy 
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 15. Zasedání NPDM organizačně zajišťuje a zastřešuje Duha Participace  

 

18:00 – 20:30 120’ Večeře, osobní volno Postupně po 
všech 

skupinkách 

20:30 – 21:30 90 Simulační hra Konexión – Otázky Jany Votavové  Všichni delegáti 
NPDM 

21:30 – 21:45 15’ Představení nových členů Rady a Předsednictva NPDM  

22:00  Večerka  ATC 

 Změna programu vyhrazena! 

 

 

 
 
 

neděle 18. listopadu 2012 
 
 

Dopolední část 

7:30 – 9:00 90’ snídaně Postupně po 
všech 

skupinkách 

9:00 – 11:30 75’ Simulační hra Konexión – Volební systém v Konexiónu 

 

Všichni delegáti 
NPDM 

11:30 – 13:30 160’ oběd  

 

Odpolední část 

13:30 – 13:45 15’ Představení  kandidátů do vedení NPDM – tzn. na pozici 
předsedy NPDM, 1. a 2. místopředsedy NPDM  

 

 

14:00 – 16:00 120’ Diskuse s prezidentskými kandidáty  

 

 

Otázky pro kandidáty lze online vkládat a diskutovat na 
sociální sítě OurSpace.cz 

Všichni delegáti 
NPDM 

+ 

uživatelé 
sociální sítě 
OurSpace 

16:00 – 16:30 30’ pauza   

Všichni delegáti 
NPDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změna programu vyhrazena! 
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 15. Zasedání NPDM organizačně zajišťuje a zastřešuje Duha Participace  

 

16:30 – 17:30 

 

60’ 
4. Workshopový blok 

 

 Demokracie ve škole:  Zajímá vás, jaká máte ve škole 
jako žák/student práva a povinnosti? Nevíte, jak můžete 
svoje práva ve škole prosazovat? Chcete se dozvědět, 
jakými způsoby se můžete zapojit do dění ve vaší škole? 
Pak je workshop Demokracie ve škole právě pro vás. 
Můžete se těšit na zajímavého hosta, kterým bude paní 
doktorka Vaníčková, která vám představí projekt Škola 
zdravá k dětem. Tak neváhejte a vyberte si workshop 
Demokracie ve škole! 

Hostem workshopu MUDr. Eva Vaníčková, CSc. 

 

 Demokracie doma: Dle prvních sociologů je rodina základ 
státu.  Máme demokratický stát, ale jak je prosazována a 
má vůbec být  prosazována v rodinách? Tato otázka a jí 
podobné vás čekají při workshopu. Workshop bude 
zejména  založen na diskuzi jeho účastníků. 

 Demokracie na ulici: Pokud vás zajímá, jaké jsou vaše  

práva v rámci ulic nejen vašeho města, nebo se jen chcete 
dozvědět, jak by se měli občané chovat na ulicích a veřejných 
prostranstvích, tak je pro vás workshop "demokracie na ulici" 
ten pravý. 

 

 

 

 

 

 

 

Volitelné pro 
všechny 

delegáty NPDM 

18:00 – 20:00 120’ Večeře Postupně po 
všech 

skupinkách 

20:00 – 21:30 90 Simulační hra Konexión – volby, vyhodnocení 

 

Evaluace 15. Zasedání NPDM + organizační pokyny na 
Jednání NPDM v Poslanecké sněmovně P ČR  

Všichni delegáti 
NPDM 

22:00  Večerka   
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 15. Zasedání NPDM organizačně zajišťuje a zastřešuje Duha Participace  

 

pondělí 19. listopadu 2012 
 

 

7:00 – 8:30 

 

 

 

8:30 – 9:00 

90’ Snídaně, check out na hotelu Fusion  

 

 

 

Společný přesun do Poslanecké sněmovny P ČR na jednání 
NPDM nad návrhem usnesení 

Postupně po 
všech 

skupinkách 

 

všichni delegáti 
NPDM 

9:00 – 10:00 60’ Zahájení 15. Zasedání NPDM v Poslanecké sněmovně P ČR  

 úvodní slovo předsedy NPDM 

 zdravice od hostů 

 seznámení s Jednacím řádem NPDM 

všichni delegáti 
NPDM 

+  

hosté 

10:00 – 10:45 

 

 

10:45 – 11:30 

45’ Předložení návrhu usnesení NPDM  

„Demokracie očima mladých aneb demokracie, lidská 
práva, mezigenerační dialog, komunikace.“ 

Předložení pozměňovacích návrhů  

 

všichni delegáti 
NPDM 

 

11:30 – 12:00 30’ Pauza na občerstvení 

12:00 – 14:00 

120’ Diskuse nad návrhem usnesení NPDM 

„Demokracie očima mladých aneb demokracie, lidská 
práva, mezigenerační dialog, komunikace.“ 

 

 

všichni delegáti 
NPDM 

 

14:00 – 14:20 20’ Pauza na občerstvení 

14:20 – 15:00 40’ Hlasování o návrhu usnesení NPDM všichni delegáti 
NPDM 

 

15:00 – 16:30  Vyhlášení soutěže „Demokracie očima mladých“ 

 

Certifikace parlamentů dětí a mládeže 

 

Volba nového vedení NPDM 

 

 

16:30 – 17:00  Závěrečné slovo koordinátorky NPDM Jany Votavové 

 

Poděkování a ukončení 15. Zasedání Národního parlamentu 
dětí a mládeže  

 

  Změna programu vyhrazena!  

 

 


