METODIKA
Dětské zastupitelstvo
jako nástroj
spolurozhodování
o našem městě

ÚVOD
Právě se vám do rukou dostala metodika Jak
zřídit dětské zastupitelstvo. Metodika je
výstupem dvou česko-francouzských aktivit
projektu O našem městě chceme rozhodovat
s vámi. Cílem metodiky je poskytnout
jednoduchý návod pro vznik vašeho dětského
zastupitelstva.
Dočtete se o důvodech založení dětského
zastupitelstva, o jeho výhodách, představíme
vám proces založení. A zcela jistě zde najdete
mnoho dobrých tipů a vychytávek, které vám
budou pomocí a inspirací při zapojování se do
rozhodovacích procesů ve vašem městě.

INFORMACE O DĚTSKÉM
ZASTUPITELSTVU
ANEB JAK TO U NÁS CHODÍ?

V Kopřivnici i Trappes jsou členové dětských
zastupitelstev zástupci všech základních škol
a zástupci mládeže ve městech. O způsobu
zvolení člena za školu, rozhoduje škola. V
Kopřivnici jsou členy také mladí lidé, kteří již
studují na školách středních.
ź Schůze dětského zastupitelstva se koná

jedenkrát měsíčně.
ź Délka schůze závisí na rozsahu a obsahu

programu jednání, většinou se jedná o cca
2 hodiny.
ź Členové dětského zastupitelstva jsou

tematicky rozděleni do několika pracovních
skupin. Jednotlivé pracovní skupiny řeší
záležitosti spadající do jejich oblastí.
ź Při řešení záležitostí probíhá sběr informací,

jejich vyhodnocování, jsou navrhovány
způsoby řešení, je proveden výběr
nejvhodnějšího způsobu řešení a řešení je
realizováno. Po uskutečnění řešení jsou
vyhodnoceny jeho dopady.

JAK ZALOŽIT DĚTSKÉ
ZASTUPITELSTVO?
Klíčovým předpokladem pro založení zastupitelstva a
jeho fungování jsou lidé – členové dětského
zastupitelstva.
ź Profil dětského zastupitele: Aktivní, mladý člověk,

kterému není jedno, co se v jeho městě, obci děje,
člověk, který má zájem pro město, obec pracovat a
je schopen a ochoten odvést stoprocentní práci.
Dětský zastupitel se zapojuje do dění ve městě,
obci a chce ostatním zlepšit život v nich.
ź Počet členů: Pro začátky činnosti dětského

zastupitelstva je výhodnější menší počet
zastupitelů. V tomto období doporučujeme
optimálně pět šikovných zastupitelů.
ź Pracovní skupiny: Po nastartování fungování

dětského zastupitelstva je možné počet členů dle
potřeby navýšit a vytvořit pracovní skupiny
zaměřující se na konkrétní problémy ve městě, obci
(pracovní skupina pro životní prostředí, pracovní
skupina pro dopravu, pracovní skupina pro sport a
rekreaci a další).
ź Koordinátor: Aby dětské zastupitelstvo efektivně

fungovalo, především ve fázi nastartování
fungování dětského zastupitelstva, ale i v dalších
fázích jeho vývoje, potřebuje kvalitního
koordinátora. Koordinátor je osoba starší osmnácti
let, směruje dětské zastupitele při hledání řešení
problémů, vede je a zaštiťuje. Dodává jim nejen
morální, ale také psychickou oporu. Ve fázi vzniku
a nastartování fungování dětského zastupitelstva
komunikuje s vnějším prostředím a veřejností.
Později, po zautomatizovaní fungování dětského
zastupitelstva se koordinátor posouvá do pozadí a
přichází “vláda” mladých zastupitelů.
ź Poslání a vize: Dětské zastupitelstvo popíše

poslání a vizi svého fungování, proč bude
vykonávat svou činnost a čeho by chtělo svou
činností dosáhnout.
NUTNÁ JE KONZULTACE S POVOLANÝMI LIDMI
ź Když už tedy existuje skupina mladých, aktivních

lidí a schopný koordinátor, je třeba iniciativu
přednést i orgánům příslušné municipality.
ź V první fázi doporučujeme projednání s věcně

příslušným odborem místního obecního nebo
městského úřadu.
ź Následuje projednání s vedením města, obce.

ź Po projednání dojde k akceptaci zřízení dětského

zastupitelstva místní samosprávou a k začlenění
do struktury ve městě, obci. Například fungování
pod některou z příspěvkových organizací města,
města.
A PO POČÁTEČNÍCH “FORMALITÁCH”? DO
PRÁCE!
ź Pro úspěšnou práci dětského zastupitelstva a

plnění jeho cílů je nezbytné navázání spolupráce s
městem, obcí a dotčenými subjekty ve městě, obci,
dostat se do celkového povědomí subjektů v obci,
městě a jeho obyvatel.
ź Navázat spolupráci také s vnějším okolím, začlenit

zastupitelstvo do národních struktur – kontaktovat
příslušný krajský a národní parlament. Parlamenty
na krajské a národní úrovni mohou být pro dětské
zastupitelstvo velkým přínosem. Vedle vzájemné
výměny zkušeností mohou být také zastupitelstvům
na místních úrovních nápomocny.
ź Propagace: Svou činností propagovat nejen sebe,

zastřešující organizaci, ale také město, obec.
ź Projekt: Aktivní spolupráce na akcích zastřešující

organizace, na akcích města, obce.
NA CO NEZAPOMENOUT?
ź Zázemí: Je nutné si uvědomit, že dětské

zastupitelstvo bude potřebovat určité zázemí, kde
se bude scházet ke svým schůzím. Příležitostí
může být místní dům dětí nebo dům her.
ź Peníze: K úhradě nutných výdajů je dobré

hospodařit alespoň s nízkým rozpočtem. Příjmy do
rozpočtu mohou být např. z různých sběrů. Je
možné také vyjednat finanční podporu od
zastřešující organizace nebo přímo města, obce.
ź Propagace: Založit a spravovat webovou a

facebookovou stránku dětského zastupitelstva.
Žádanými propagačními prostředky jsou také
drobné propagační předměty (tužky, prupisky,
tašky..)

VÝHODY DĚTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
PODÍL NA OVLIVNĚNÍ CHODU MĚSTA
ź Spolupráce mládeže na různých akcích pro město,

obec či cílovou skupinu.

ź Vytváření a realizace nových, vlastních akcí.
ź Realizace průzkumů – dotazníkových šetření a

anket se zaměřením na zjišťování potřeb občanů.
ź Existence dětského zastupitelstva umožňuje

prezentovat návrhy mládeže oficiálním orgánům
města, obce a zvyšuje šanci návrhy mládeže
prosadit.
ź Pro municipalitu je dětské zastupitelstvo jedním z

relevantních partnerů při kontaktech s mládeží ve
městě, obci.
ROZVOJ OSOBNOSTI MLADÝCH LIDÍ
Mladí zastupitelé získávají nové zkušenosti a další
přínosy:
ź zvyšování sebevědomí, nebojí se vyjádřit vlastní

názor
ź získání komunikačních a prezentačních dovedností
ź učení se projektovému myšlení a řízení
ź zvyšování schopnosti práce v týmu
ź umění vést dialog a diskusi

NOVÉ ZKUŠENOSTI
Poznaní nových projektů a lidí.

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
DĚTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
Jak již bylo zmíněno, jedním z cílů dětských
zastupitelstev je pořádání akcí pro širokou veřejnost a
především pro mládež.
Příklady realizovaných projektů:
ź Logo dětského zastupitelstva v Kopřivnici – logo je

jedním z důležitých prvků prezentace každého
subjektu či společenství. Dětské zastupitelstvo v
Kopřivnici uspořádalo soutěž na výběr loga. Z
mnoha přihlášených návrhů nadaných kreativců z
kopřivnických škol bylo vybráno vítězné logo a
autor byl odměněn.
ź Spolupráce na celokrajském projektu Napříč

Evropskou unií. Zabezpečení diskuse na téma
Euro. Cílem diskuse bylo podnítit mladé občany k
přemýšlení o budoucnosti naší země v rámci
mezinárodních struktur a její roli v těchto
strukturách.

ź V oblasti životního prostředí a ekologie organizuje

zastupitelstvo sbírky starých a nepotřebných CD a
DVD. Pro zvýšení atraktivity sbírky pořádány
formou soutěží mezi místními základními školami.
Nepotřebné disky byly následně určeny k
ekologické likvidaci.
ź Dobrovolnictví - Jelikož jsou dětští zastupitelé lidé

obětaví, podílí se na mnoha dobrovolnických
akcích. V rámci projektu 72 hodin mladí participanti
zlepšovali podmínky pro fungování místního
kynologického kroužku. Další dobrovolnou činností
je předvádění pohádkových postav při tradičním
Pohádkovém lese.
ź Nejlepším příkladem dobré praxe je spolupráce s

dětským zastupitelstvem z francouzského města
Trappes a mládeží z polského Myszkowa na
společném projektu “O našem městě chceme
rozhodovat s Vámi”, jehož cílem je zapojování
mladých lidí do rozhodovacích procesů a pomoc při
zřizování dětského zastupitelstva v Myszkowě.
Výstupem tohoto projektu je i tato metodika.
Mezinárodní projekt se skládá ze čtyř propojených
aktivit probíhajících v Evropě.

ZÁVĚR
Tato metodika má ambici stát se návodným
pomocníkem pro mladé lidi z měst a obcí, ve kterých
zatím dětská zastupitelstva nebo rady mladých
nepracují. Dětská zastupitelstva, která fungují v české
Kopřivnici a francouzském Trappes, jsou přínosem jak
pro města, jejich veřejnost, tak pro mladé zastupitele.
Autoři věří, že se jim podařilo podat svědectví o
nesporných výhodách participace mládeže ve
městech, avšak úspěšnost projektů nových
zastupitelstev bude závislá na přístupu a odhodlání
zakládajících členů k překonání nesnadných začátků
či pozdějších vnitřních krizí.
AUTOŘI PEVNĚ VĚŘÍ, ŽE SPOLEČNÉ
VYNALOŽENÉ ÚSILÍ NEPŘIJDE NAZMAR A O
VAŠEM MĚSTĚ SE BUDE ROZHODOVAT S VÁMI
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